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Opis

7015 to szybki 1-składnikowy promotor przyczepności do gruntowania większości podłoży z tworzyw 
sztucznych. Doskonale sprawdza przy większość niezagruntowanych tworzywach sztucznych stosowanych 
w przemyśle motoryzacyjnym, takich jak zderzaki, listwy ozdobne itp.

Właściwości

- doskonała przyczepność do większości podłoży z tworzyw sztucznych,
- szybkoschnący,
- lekko zabarwiony na srebrno dla łatwiejszej oceny aplikacji (nr prod .: 7015-S).

Przygotowanie podłoża

Dokładnie spłukać podłoże czystą wodą. Wysuszyć sprężonym powietrzem, odtłuścić zmywaczem antysilikonowym 
9515 Anti-Sil. Przeszlifuj niezagruntowane plastikowe części drobną włókniną ścierną (fine), aby przygotować 
nierówne, strukturalne podłoża użyj ostrzejszej włókniny ściernej (medium). Odtłuścić ponownie zmywaczem 
silikonwym 9515 Anti-Sil. Jeśli plastikowa powierzchnia wydaje się niespójna, zaleca się, aby część została " lub 
wstępnie wypalona przez 30 minut w 60 ° C.
Promotor przyczepności nie nadaje się do nakładania na polistyren (PS), czysty polipropylen (PP) i czysty
Polietylen (PE), który nie nadaje się do malowania. Nie stosować na wstępnie zagruntowanych częściach 
plastikowych. Jeśli nie masz pewności co do typ tworzywa sztucznego, sprawdzić przyczepność przed renowacją.

Aplikacja

Proporcje mieszania 

Produkt jest gotowy do użycia. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć! 

Ustawienia pistoletu 

Zasilanie grawitacyjne 1,2 - 1,4 mm Ciśnienie 1,8 – 2,0 bara 

Aplikacja i schnięcie

Liczba warstw

Odparowanie pomiędzy warstwami (20 °C/68 °F) 

Odparowanie przed przemalowaniem (20 °C/68 °F) 

Całkowita grubość suchej powłoki   

 Żywotność (20 °C/68 °F) 

1 – 2 warstw 

5 – 10 min 

15 – 20 min 

5 – 7 mikronów 

-
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Przemalowanie 

Szlifowania:  

Przemalowanie: 

Nie jest konieczne przy normalnym użytkowaniu. Po 2 godzinach konieczne jest 
odparowanie.
Lakiery bazowe (wodne, rozpuszczalnikowe), lakiery nawierzchniowe, grunty

Ważne 

Przed nałożeniem kolejnej powłoki upewnić się, że produkt dobrze odparował. Nie przekraczaj
zalecana grubość warstwy, ponieważ może znacznie wydłużyć czas schnięcia.
Nie przestrzeganie zaleceń może wpłynąć na przyczepność.

Nr. produktu Opis Pojemność Pakowanie

7015-S-1 Srebrny 1 L 6 

7015-T-1 Bezbarwny 1 L 6 

VOC 

VOC 2004/42/IIB(a)(840) 820 

Okres przydatności

Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszce.

Dodatkowe informacje

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO! 

Zawsze czytaj instrukcje.  

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje , dlatego zawsze należy zawsze używać / nosić odpowiedni 
sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w 
sposób inny niż niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich 
obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.  

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i 
nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.  

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki 
dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym 
zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z 
użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.  

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco. 




