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Tehnične informacije 

PROTECT 340 
Wash primer 

 

 

 

LASTNOSTI 

PROTECT 340 WASH PRIMER – antikorozijski temeljni premaz na osnovi polivinilnih smol. Izdelek zagotavlja odličen oprijem na 
različne podlage in zelo visoko protikorozijsko odpornost, tudi na poškodovano prevleko (praske in drobci barvnega premaza). Za 
uporabo v tankih slojih v kombinaciji s katerim koli akrilnim polnilom. 

SORODNI PRODUKTI 

H 5910 Trdilec 

PODLAGE 

Jeklo Razmastiti, suho brusiti z P120, spihati, razmastiti ponovno. 

Aluminij Razmastiti, suho brušenje P280 ÷ P360 ali z matirno krpo, spihati, razmastiti ponovno. 

Galvanizirano jeklo Razmastiti, zmatirati z matirno krpo, razmastiti ponovno 

MEŠALNO RAZMERJE 

 
 
 
 
PROTECT 340 

H 5910  

Volumen Teža 

1 

1 

        100 

        80 

Nanesite razredčilo v količini, izračunani za temeljni premaz. 

VISKOZNOST 

 

 

 

 

DIN 4/20C  

 

18 – 20 s 

VSEBNOST HLAPLJIVIH ORGANSKIH DELCEV 

VOC II/B/c limit*  

Dejanska VOC vsebnost 

780 g/l 

780 g/l 

* Za nanos mešanice skladen z Direktivo EU 2004/42/CE 

POGOJI ZA NANOS 

Primer je primeren za nanos pri temperature nad 15 C in vlagi manjši od 80 %. 
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APLIKACIJA 

 

 

 

Sledi priporočilom 
proizvajalca opreme 

 

Pištola na zrak 

Diza Pritisk Razdalja 

1.2 – 1.5 mm 3 – 4 bar 15 – 20 cm 

 

Pištola z nizkim pritiskom HVLP 

 
1.2 – 1.3 mm 

 
2 bar 

 

 
10 – 15 cm 

 

 

 

 

Število nanosov 1 – 2 

Debelina enega suhega nanosa 5 – 10 µm 

Dobitek pripravljene mešanice za 
debelino suhega sloja v 
predvidenem območju 

11 m2/l 
pri 10 µm 

 

 

 

 

Koliko dolgo zdrži namešana 
količina pri 20o C 

 

2 dni 

 

 

Odsuševanje med nanosi 20°C  
5 –10 min 

ČAS SUŠENJA 

 

 

 

10 min pri 20°C 

BARVA 

Rdeča 

ČIŠČENJE OPREME 

THIN 850 akrilno redčilo ali nitro redčilo. 

SKLADIŠČENJE 

Skladišči se na suhem in hladnem mestu, stran od virov toplote in ognja. 

Izogibajte se neposredni izpostavljenosti sončni svetlobi. 

ROK UPORABE  

PROTECT 340  24 mesecev /20°C 

H 5910 24 mesecev /20°C 

VARNOST 

Poglejte varnostni list 

ZAPISKI 

Ne nanašajte poliestrskega kita, epoksidnih premazov ali akrilnih barv neposredno na temeljni premaz. Uporabljajte samo PROTECT 
340 samo s trdilcem NOVOL H 5910. Uporaba drugih trdilcev lahko zmanjša protikorozijske lastnosti. 
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DRUGE INFORMACIJE 

Registrska številka: 000024104. 

Učinkovitost naših sistemov izhaja iz laboratorijskih raziskav in dolgoletnih izkušenj. Tu navedeni podatki ustrezajo trenutnemu znanju 
o naših izdelkih in njihovem potencialu uporabe. Zagotavljamo visoko kakovost, pod pogojem, da uporabnik sledi navodilom in je delo 
izvedeno v skladu z dobro izdelavo. Izvesti je treba preskusno uporabo izdelka zaradi njegove potencialno drugačne reakcije z 
različnimi materiali. Za napake ne odgovarjamo, če so na končni rezultat vplivali dejavniki, ki niso pod našim nadzorom. 

 
 

DODATNE INFORMACIJE 

KOMPONENTE PO TEŽI: 

OPOZORILO! Da bi dobili temeljni premaz z ustretnimi parametri, je zelo pomembno, da natančno odmerite posamezne 
komponente 

Mešanica 
pripravljena za 

nanos 
PROTECT 340 H 5910 

0.10 l 53 g 41 g 

0.15 l 80 g 61 g 

0.20 l 106 g 82 g 

0.25 l 133 g 102 g 

0.30 l 160 g 122 g 

0.40 l 213 g 163 g 

0.50 l 267 g 204 g 

0.75 l 400 g 305 g 

1.00 l 534 g 407 g 

 
 


