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DUNAPLASZT PRIMER 

 
 
MŐSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: Polivinilbutirál alapú, fenolmőgyantát, akrilgyantát tartalmazó egykomponenső, fizikai úton 
száradó alapozó.  
Passziváló hatású pigment és foszfor összetevıi biztosítják egy jó mőhelyalapozó Shop-Primer 
tulajdonságait.                            
BTO szám: 2430125700 
 
Választék:  
DUNAPLASZT PRIMER fekete 300 
DUNAPLASZT PRIMER krém 420 
DUNAPLASZT PRIMER szürke 200 
DUNAPLASZT PRIMER vörös 800 
 
Alkalmazási terület: Fémfelületek acél, alumínium, horganyzott acél, ötvözött acél, réz felületek 
kombinált hatású alapozó festésére szolgál.  

Egy ideiglenes korrózióvédelmet biztosít (6 hónap fedett helyen), elısegíti a következı rétegek 
tapadását a felületen, pigment tartalma következtében passziváló hatású, korróziógátló alapozóként, 
foszforsav tartalma miatt Wash Primer-ként mőködik. 20 µm rétegvastagságban alkalmazva 
hegeszthetı. Egyesíti a korróziógátló alapozó és az átmeneti védelmet biztosító Shop-primer összes jó 
tulajdonságát.  

 
Minıségi jellemzık:  
 
- Külsı:……………………………............................................................. különbözı színő homogén, laza üledékkel 
        rendelkezı szuszpenzió.  
- Kifolyási idı 20 oC-on, (MSZ EN 535:1994) 
 mérıpohár Φ 4 mm-rel mérve, s, min…………………………… 30 
- Szemcsefinomság (MSZ EN ISO 1524:2002), µm, max……………….20 
- Nem illó anyag tartalom (MSZ EN ISO 3251:2003),  
 125 oC-on, 1 óra, %, min. …………………………………………36 
- Száradási idı (MSZ ISO 1517:1993), 20 oC-on, max. 
 1. fokozat, perc..…………………………………………………… 20 
 5. fokozat, óra……………………………………………………… 1 
- Átfesthetıség (MSZ 9640/24:1979), 20 oC-on 
 Alkid, PUR, Epoxi, vízzel híg..................................................... a felhordást követıen 1 órán belül  
 Vinilkopolimer, klórkaucsuk....................................................... a felhordást követıen 4 órán belül 
- Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999), 16 óra kondicionálás  

23±2 oC-on, fokozat………………………………………………. 0 
- Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987) mm, min…………………. 7 
- Ütésállóság (MSZ 9640/9:1980), cm, (1000 g)..................................... 60 
- Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)…….……………………………………. min. 8-10 m2/kg 
 

Tárolási garanciális idı: Az MSZ 13910:1973  szerint tárolva a gyártástól számítva 12 hónap.  
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Csomagolás: 0,25, 0,75 és  2,5 literes ónozott dobozban és 25 kg-os ónozott acéllemez kannában. 
 
Használat: Alkalmazás elıtt az esetlegesen meglévı laza üledéket fel kell keverni. Hígítani mártáshoz 
15 sec-ra, ecseteléshez 25 sec-ra Izofix hígítóval, szóráshoz pedig Nitro hígítóval 20-22 sec-ra 
mérıpohár Φ 4 mm-rel mérve beállítani. A felületetet festés elıtt oxidmentesíteni és olajmentesíteni 
kell. Festés elıtt felületkezelı szerek pl.(foszfátozó, kromátozó szerek) használata nem ajánlott, 
tapadási problémák léphetnek fel. Javasolt rétegvastagság hegesztendı daraboknál 18-20 µm 
egyébként 20-25 µm. Klórkaucsuk és vinilkopolimer alapú festékek kivételével, már 4 óra elteltével 
átfesthetı. Ideiglenes védelmet fedett helyen tárolva 6 hónapig nyújt.  
 
Hígítás: Ecseteléshez és mártáshoz Izofix hígító, szóráshoz Nitró hígító alkalmas. 
 
Tőzvédelmi elıírás: Tőzveszélyességi fokozat I. Fokozottan tőz és robbanásveszélyes!  
 
Veszélyes anyagtartalom: 20-30 % izopropil alkoholt, 10-15 % metil-etil-ketont, 10-13% 
izobutilalkoholt, 5-8% cinkfoszfátot tartalmaz.       
 
VOC tartalom: 670 g/l 
 
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:  
 R 11 Tőzveszélyes. 
 R 20 Belélegezve ártalmas. 
 R 36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.  

R 66  Ismételt expozíció a bır kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja 
R 67 Gızök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. 
 

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: 
 S 1 Elzárva tartandó 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
 S 3/7/9 Az edényzet jól lezárva, hővös és jól szellıztethetı helyen tárolandó.  
 S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás!  
 S 25 Kerülni kell a szembejutást.  
 S 29 Csatornába engedni nem szabad. 
 S 33 A sztatikus feltöltıdés ellen védekezni kell.   
             S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni 

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az  
orvosnak meg kell mutatni. 

 S 51 Csak jól szellıztetett helyen használható.  
 
 
  
 
 
 
 
 
2007. 
 
 
A termékeinkrıl szóló mőszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem 
lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a 
közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelısséget nem vállalunk. 


