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Metallprimer Classic

PRODUKTBESKRIVNING:
Metallprimer Classic är en traditionell metallprimer med aktivt rostskydd baserat på zink.
Produkten är avsedd för järn- och stålunderlag, samt för lättmetall och galvaniserad plåt.
Kan övermålas med de flesta färgtyper som ger ett tätt skikt och som därigenom skapar
förutsättningar för att rostskyddet ska hantera eventuell rost.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Utomhus
Bindemedel Uretanalkyd
Volymtorrhalt 52%
Densitet 1,4 kg/L
Glans Matt
Tvättbarhet Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning Lacknafta/Alifatnafta
Materialåtgång 7–10 m²/l
Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C
Målningsverktyg Pensel, roller och (efter förtunning) färgspray
Dammtorr 2 h
Övermålningsbar 3–4 h
Genomtorr 24 h
Brandfarlighet 2b
VOC-kategori (Kat. A/i): 500 g/l (2010)
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Metallprimer Classic

BRUKSANVISNING
Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara
noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett
lyckat målnings-resultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.
Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än
+5°C.
Underlaget skall vara väl rengjort, stålborstat eller sandblästrat.
Eventuella oljefläckar tvättas med lösningsmedel.
Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning
Det är viktigt att rostskyddsgrunda direkt efter rengöring, så att korrosion inte uppstår.
Första strykningen kan med fördel spädas med 20% lacknafta så att primern tränger väl in i
underlaget.
Andra strykningen sker med oförtunnad primer.
Övermålas med tätskikt av exempelvis Sköld i två strykningar. Appliceras med pensel eller
roller. Kan även sprutas efter spädning med 10–20% lacknafta.

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning
och
förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas
till
lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.
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