Simplesmente inteligente. Valor inteligente. Cor inteligente.

Wanda
620
Primer Light Grey / Dark Grey
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Primário em aerossol, rápido e simples
A formulação baseada em aerossol do
Wanda 620 Primer Light Grey / Dark Grey
oferece uma opção rápida e conveniente
para polimento de pontos. Quer esteja a
pulverizar sobre um substrato de aço, um
acabamento OEM ou outro primário Wanda,
pode confiar neste primário universal
de um componente para resultados de
qualidade.
Comodidade aerossol
Pronto para usar em qualquer situação, o 620 Primer
Light Gray / Dark Grey é pulverizado diretamente da
lata. Sem necessidade de misturar, ou de preparar e
de limpar equipamentos de pulverização, os pintores
poupam tempo e evitam o risco de erros de mistura.
Escolha fácil
Adequado para vários usos diários, bastando aos
pintores escolher um dos dois tons 620 Primer Light
Gray / Dark Grey que permita a melhor cobertura de
topcoat. Além de minimizar a complexidade do stock, o
primário em aerossol evita desperdícios graças à sua
vida útil ilimitada.

Características

Benefícios

Formulação de aerossol (basta agitar e
pulverizar)

Sem possibilidade de erros de mistura
Não necessita de preparar ou limpar
equipamento de pulverização
Facilidade, conveniência e poupança de tempo
Fácil de chegar a todas as áreas

Tempos de evaporação e de secagem curtos

Poupança de tempo e energia

Escovagem rápida e lixagem húmida/seca

Poupança de tempo e consumíveis
Preparação excelente
Satisfação do cliente

Escolha simples entre os tons claro e escuro

Cobertura rápida para todas as cores
Requisitos de stock baixos

Tempo de vida útil ilimitado

Sem resíduos

Reparações rápidas
Os períodos de evaporação e de secagem curtos
aumentam a velocidade e a eficiência do 620 Primer
Light Grey / Dark Grey. O primário também pode ser
rápida e facilmente escovado e lixado, a húmido ou
a seco, em preparação para um excelente resultado
final.

Orientações de aplicação

Agitar bem antes de usar

12-18 cm

2-3 camadas

Rodar o aerossol e pressionar o bocal depois da
utilização

Entre camadas:
5-10 minutos a 20 °C

Secagem em 30 minutos
a 20 °C e 15 minutos
a 60 °C

Usar máscara de ar
fresco

Para saber mais, visite wandarefinish.com
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