Simplesmente inteligente. Valor inteligente. Cor inteligente.

Wanda
630
2K Epoxy Primer
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Enchimento e primário para lixar com
excelente proteção contra corrosão
Excelente proteção contra corrosão e alta
resistência a produtos químicos são as
principais razões para escolher o Wanda
630 2K Epoxy Primer. Fornecido como
pacote de dois componentes, pode ser
usado como primário e enchimento para
todos os tipos e tamanhos de trabalho.
Protege a maioria dos substratos de
veículos, incluindo laminados de zinco,
alumínio, aço e poliéster.
Uma solução fácil
Para uma vasta gama de veículos e todos os
tamanhos de reparação, o 630 2K Epoxy Primer
prepara e preenche sem necessidade de enchimentos
adicionais. Este primário de enchimento universal é
fácil de usar e oferece alto poder de enchimento, sendo
adequado para recobrimento com todos os produtos
de revestimento, topcoats e enchimentos.
Secagem flexível
Os pintores podem ajustar os tempos de secagem do
630 2K Epoxy Primer de acordo com o tamanho do
trabalho, as condições e as necessidades do fluxo de
trabalho. Ao selecionar um dos três diluentes Wanda,
beneficia das opções flexíveis de secagem e de uma
ampla janela de aplicação.

Características

Benefícios

Excelente proteção contra corrosão,
construção e resistência química

Acabamento duradouro
Satisfação do cliente a longo prazo

Lixagem fácil

Superfície suave
Poupança de tempo

Boas propriedades de isolamento

Evite o mapeamento de contornos

Adequação do substrato do veículo

Ideal para a maioria dos substratos de
veículos, incluindo laminados de zinco,
alumínio, aço e poliéster

Versatilidade multifuncional

Primário universal para uma ampla variedade
de tipos de reparações e tamanhos de trabalho
Não necessita de enchimentos adicionais
Familiaridade significa menos riscos de erro
Requisitos de stock baixos
O betume pode ser aplicado diretamente em
Epóxi
primário para sistema ideal

Escolha de três diluentes Wanda

Ampla janela de aplicação

Compatibilidade do produto

Repintável com qualquer revestimento, topcoat
ou enchimento

Um acabamento de qualidade e duradouro
Quando seco, o 630 2K Epoxy Primer pode ser
lixado facilmente para produzir uma superfície
perfeitamente lisa para a repintura. Graças às suas
boas propriedades de isolamento, o problema de
mapeamento de contornos em acabamentos OEM
sensíveis é evitado. Além de fornecer a base para um
resultado final satisfatório, garante a satisfação do
cliente a longo prazo dada a sua forte proteção contra
corrosão e resistência química.

Orientações de aplicação

100:50:40
630 2K Epoxy Primer
Hardener (360 Hardener
2K Epoxy Primer)Thinners (100 Slow /
110 Standard /
120 Rapid)

W7

Aplicação
Repintável com todos os
topcoats, primários/enchimentos, betumes.

(gravidade):
1.6-2.0mm
1.6-2.0 bar

5-10 minutos

Seco para lixar;
8 horas a 20 °C
45 minutos a 60°C

Usar máscara de ar
fresco

Para saber mais, visite wandarefinish.com
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