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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Hurtigtørrende universalprimer med en lang 
række anvendelsesmuligheder

Unik kombination af primer, hæftegrund, 
korrosionsbeskyttelse og svejseprimer i ét 
enkelt produkt

Primer forhindrer pålideligt yderligere rust med 
antioxideringsformel.

Primer til klæbemasse
• God overfladestruktur til yderligere malerarbejde
• Velegnet til brug sammen med PU- og MS-polymertæt-

ningsmasser

Korrosionsbeskyttelse
• Fremragende, langsigtet beskyttelse mod oxidering
• Stor modstandsdygtighed over for vandstænk og saltvand

Svejseprimer: kan fuldsvejses både vådt og tørt

Meget høj temperaturbestandighed op til 300 
°C, kortvarigt op til 500 °C

VOC-kompatibel
• Mindre opløsningsmiddelindhold
• Opfylder maks. VOC-indhold, der er angivet i VOC-direk-

tivet (1999/13/EF)

Rust-stop Quattro

Indhold 400 ml
Kemisk basis Polyvinylbutyral
Farve Sølvgrå
Maks. bearbejdningstem-
peratur 40 °C

Massefylde 0,75 g/cm³
Maks. temperaturmodstand 300 °C
Maks. kortvarig temperatur-
modstand 500 °C

VOC-koncentration (CH) 669 g/l
Min. bearbejdningstempe-
ratur 5 °C

Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Anvendelse

Speditionsfirmaer, transportvirksomheder, erhvervskøretøjsværksteder, køretøjskonstruktion, byggesektoren, betonværker, land-
brug, skovbrug, lokale myndigheder osv.
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##Instruktioner
##keep##

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Slib problematiske overflader let med sandpapir. Beholderen omrystes godt før 
brug. Påfør et tyndt lag ved første spraymaling. Hold øje med fordampningstiden. Kan males efter ca. 20 minutter med alle 
kommercielt tilgængelige 1-komponent, 2-komponent og vandbaserede dæklagsmalingssystemer.

Bemærk

Efter brug vendes beholderen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et 
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller 
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer og forbedringer.


