
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja techniczna

Podkład do szkła i farby
Multiprimer 3 w 1
100 ml / 2893-580-100

3in1 Multiprimer stosowany jest przy wymianie
szyb samochodowych, jako podkład zwiększający
przyczepność kleju do szkła, szkła powlekanego
ceramiką i do metalowych elementów karoserii.
W trakcie jednej operacji aktywuje podłoże, daje
czarny podkład (ochronę UV), chroni przed korozją
oraz służy jako środek poprawiający przyczepność.
wszechstronny produkt do przygotowania
powierzchni do wymiany szyb
Promotor przyczepności, ochrona przed
promieniowaniem UV i rdzą w jednej operacji
elastyczny podkład
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: Powierzchnie, na które będzie nanoszony klej należy wyczyścić środkiem do czyszczenia szkła,
tak żeby były suche, czyste i odtłuszczone.Energicznie potrząsać pojemnikiem z podkładem 3in1 Multiprimer, aż
do usłyszenia grzechotania metalowych kulek, po czym kontynuować potrząsanie jeszcze przez jedną minutę.
Nakładać podkład pędzlem, aplikatorem filcowym lub aplikatorem z gąbki na powierzchnie i pozostawić do
wyschnięcia przez co najmniej 10 minut, jednak nie dłużej niż 8 godzin. Po każdym pobraniu produktu natychmiast
zamknąć szczelnie pojemnik.
WAŻNE! Temperatura otoczenia podczas wykonywania prac powinna leżeć w zakresie od +5°C do +40°C.
Optymalna jest temperatura otoczenia od +15 °C do +25 °C. Po otwarciu opakowania produkt należy zużyć w
ciągu miesiąca! - Kolor: czarny - Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez
nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym
przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki
przechowywania i przetwarzania. Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.


