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SPRAY PRIMÁRIO DE ENCHIMENTO Protecção activa anticorrosiva 
com excelentes características 
de enchimento em superfícies 
metálicas

Várias tonalidades
•  Excelente poder de cobertura em 

pouco tempo com consumo mínimo
• Óptima aplicação da tinta de   
 acabamento

Excelente aderência, mesmo 
em conjunto com massas de 
vedação à base de PU e MS 
polímeros

Excelente poder de enchimento
•  Fácil enchimento de pequenas 

imperfeições e  marcas abrasivas

Resistência térmica até 110°C

Muito fácil de lixar

Conforme com COV*
• Mínimo de solventes
• Cumpre com o teor máximo de COV  
 previsto na directiva COV (1999/13/ 
 CE)

*  Componente Orgânico Volátil 

Metalizado Metalizado Metalizado Metalizado 0893 211 101
Primário de enchimento

cinzento escuro

0893 211 102
Primário de enchimento

cinzento

0893 211 103
Primário de enchimento

cinzento claro

 Cores da tinta de acabamento Cores do primário

Artigos complementares:

Esfregão de nylon grão P 280
Art.-Nr. 0585 805 280
Qt./Emb. 1

Spray removedor silicone 600 ml 
Art.-Nr. 0893 222 600
Qt./Emb. 6

Estas informações são apenas recomendações que se baseiam na nossa experiência. São necessários testes prévios! 
Durante a utilização e pintura devem ser consideradas, não só as informações da fi cha técnica do produto, como também as 
especifi cações do fabricante da tinta.

Características:
Spray primário de enchimento de secagem 
rápida com protecção activa anticorrosiva para 
um óptimo acabamento nas tonalidades, 
cinzento escuro, cinzento e cinzento claro.

Campos de aplicação:
Spot-Repair, reparação de veículos acidentados, 
reparação da carroçaria, trabalhos de pintura.

Aplicação:
A superfície de aplicação tem de estar limpa, 
seca e desengordurada.

Lixar levemente as superfícies problemáticas. 
Agitar bem a lata antes da aplicação. Aplicar 
uma camada fi na na primeira demão. Respeitar 
o tempo de secagem. Tempo de secagem 20 
min. Após, aproximadamente, 8 - 12 min pode 
aplicar qualquer sistema de tinta de acabamento 
de um ou dois componentes ou tintas aquosas.

Nota:
Após a utilização, virar a lata ao contrário e 
esvaziar a válvula.

Descrição Conteúdo ml Art.-Nr. Qt./Emb.
Primário de enchimento cinzento escuro

400
0893 211 101

1/12Primário de enchimento cinzento 0893 211 102
Primário de enchimento cinzento claro 0893 211 103
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