1008 - PRIMER PARA ACM

Descrição do produto: o Primer para ACM, é um promotor de adesão, ou seja, proporciona
melhor performance de aderência para fita dupla face de base acrílica, sobre ACM. O produto
tem a capacidade de melhorar a adesividade da fita à superfícies, criando uma película
adequada para uma melhor interação da fita no substrato. É indicado para casos onde as
superfícies não tenham total compatibilidade com o adesivo acrílico das fitas dupla face, ou
não proporcionam a interação necessária (adesivo + ACM) para um perfeito desempenho de
aplicação.

Características:
- Promove a interação entre o ACM e a fita dupla face de base acrílica
- melhora a ancoragem da fita no ACM.

Aplicação: Para ser utilizado em ACM´s onde a colagem da fita seja duvidosa, ou onde há
necessidade de uma maior performance da colagem da fita. É imprescindível a realização de
testes antes da aplicação em escala.

Modo de usar:
- a superfície deve estar completamente limpa antes da aplicação do primer. Caso seja
necessário use álcool isopropilico para essa limpeza.
-agite o frasco do primer
- aplique uma única camada do primer na área a ser aplicada a fita com um tecido que não
solte fiapos ou pó.
- aguarde a completa secagem do primer (60 a 90 segundos), e certifique-se que não houve
nenhum tipo de contaminação sobre a superfície durante esse período.
- aplique a fita dupla face com o adesivo acrílico sobre a camada de primer aplicada.

Embalagem: Disponível em latas de 0,9 Litro.

Deseja mais informações? Entre em contato
i9 Tintas Especiais Ltda.
Avenida Iporanga n° 1343 - Iporanga
Sorocaba – SP
cep: 18087.149
(15) 3417.3051 – www.i9tintas.com.br
Produto de uso profissional. Recomendamos a realização de testes prévios do produto antes de sua aplicação em escala industrial. Os resultados podem variar de acordo
com as técnicas de utilização do material e, são de exclusiva responsabilidade do usuário, não podendo o grupo I9 Tintas ser responsabilizado por quaisquer perdas ou
danos ligados a má utilização e aplicação do produto.

