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Algemeen 
 
Artikelnummer: 90672267  
 
Omschrijving: Kunststof Primer 
 
 

 
Specificatie 
Gebruik deze Kunststof Primer spray voor het prepareren van kunststof oppervlakken. Het verbetert de 
hechting aanzienlijk. Voor gebruik op kunststof en thermoplastische materialen zoals PMMA, SAN, ABS, 
PP, PP, PA, TPU, hard PVC en CA. 
 
Kenmerken 
Verschijning:                              Aerosol 200 ml 
Kleur:                                        transparant kleurloos. 
Dichtheid:                                  0.86 kg/L (+/- 0.04 bij 20°C (vloeibaar stadium). 
Voortstuwstof:                            G.P.L. (propaan / butaan). 
Brandbaarheid:                           Zeer licht ontvlambaar. 
The product favours a subsequent effective adhesion of paints, glues, inks 
 
Wijze van gebruik 
Voor gebruik goed schudden. Spuit een dunne laag primer direct op het oppervlakte. Houd de aerosol in 
verticale positie. Toepassen in strikt noodzakelijke hoeveelheden om druppels en verspilling van het 
product te voorkomen. Wacht tenminste 5 minuten (bij 23°C) voordat u de lijm aanbrengt. 
 
Noot 
Om incompatibiliteitsproblemen te voorkomen, raden wij aan het complete productassortiment te 
gebruiken voor de reparatie van kunststof materialen. 
 
Alleen professioneel gebruik 
Lees de veiligheidsaanwijzingen op het etiket van de container en neem deze in acht. 
Wat de informatie over de hantering, het vervoer enz. betreft, wordt verwezen naar het 
veiligheidsinformatieblad van het product in kwestie. De informatie in dit document verwijst naar de 
kennis van het product bij het opstellen van bovengenoemde compilatie. Gezien de vele mogelijke 
toepassingen en storingen door elementen die niet afhankelijk zijn van de producent, is het echter 
onmogelijk enige verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot de opgegeven indicaties. 
 
Gerelateerde producten Colad 
Artikelnummer: 90672258/90672259/90672240/90672241 
Omschrijving: 2K Kunststoflijm: Super Snel 30 seconden, Snel 1.5 Minuten, Medium Snel 3.5 Minuten en 
Langzaam 5 Minuten. 
 
Artikelnummer: 90672270 
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Omschrijving: Kunststofreiniger 
 
Disclaimer 
 
Technisch Data Blad &  Veiligheidsinformatieblad. 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie van het Technisch Data Blad en het 
Veiligheidsblad te lezen en op de juiste manier toe te passen. De informatie over werk en milieuveiligheid 
is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad. Deze is te vinden via www.colad.co. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Let op. 
Producten zijn voor professioneel gebruik. De lijm kan schadelijk zijn als deze onjuist wordt gehanteerd. 
Contact met huid en ogen moet worden vermeden en de nodige beschermende uitrusting en kleding 
moeten worden gedragen. 
 
De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en specificaties. 
 
Alle beschikbare informatie is voor de overweging, onderzoek en verificatie van de gebruiker. De 
specifieke gebruikstoepassingen en (omgeving)condities vallen buiten de controle van EMM International 
B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van elk van de genoemde 
producten voor de specifieke toepassing te bepalen. 
 
Ontwikkeld door: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 
 

 
 
  

http://www.emm.com/
http://www.colad.nl/

	Algemeen

