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NOVAPRIMER
®
 korróziógátló műhelyalapozó 

 
 
MŰSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: Egykomponensű, polivinilbutirál-epoxi alapú, foszforsavat tartalmazó nagyon 
gyorsan száradó, cinkfoszfát tartalmú korróziógátló műhelyalapozó (ún. shop-primer). 
 
 
Kereskedelmi elnevezés: 
NOVAPRIMER korróziógátló alapozó 
NOVAPRIMER hígító 
 
Alkalmazási terület: Elsősorban fémfelületek (acél, alumínium, horgany, réz stb.) védel-
mére alkalmas. A védőhatáson kívül nagymértékben elősegíti a következő réteg tapadását, 
így rosszul tapadó felületek esetén (pl. műanyagok) alapozására is használható.  
A NOVAPRIMER korróziógátló alapozóval bevont acél felület hegeszthető.  
 
Minőségi jellemzők: 
 
NOVAPRIMER korróziógátló műhelyalapozó 
Külső       homogén eloszlású szuszpenzió 
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 °C-on)   min. 50 s 
Nem illó anyagtartalom    min. 37 % 
Sűrűség      1,05-1,10 g/cm3 
 
NOVAPRIMER hígító 
Külső       áttetsző folyadék 
Sűrűség      0,80-0,85 g/cm3 
 
BEVONAT 
Száradási idő (20 °C-on)  

porszáraz     10 perc 
ragadás mentes (fogásra száraz)  1 óra 
száraz      4 óra 

 
Átvonhatóság (20 °C-on) 4 óra után tetszőleges festékkel 
 
Fényesség      matt  
 
EU határérték erre a termékre: (B/C) 780 g/l (2007) 
Ez a termék max. 700 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
Színválaszték      vörös, szürke, fekete, bézs  
 
Elméleti kiadósság     0,10 kg/m² (25 µm) 
A gyakorlati kiadósság függ a felhordás módjától. 
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HASZNÁLAT 
 
Felület előkészítés: Legelőnyösebb az acélfelületet homok- vagy szemcseszórással Sa 
2½, de legalább Sa 2,0 tisztasági fokozatra előkészíteni. A nem homok- vagy szemcseszó-
rással előkészített felületet zsírtalanítani szükséges. 
 
Felhordási mód: A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni. A NOVAPRIMER 
hígítóval összekevert festék ecseteléssel, hengerezéssel, mártással vagy szórással egya-
ránt felhordható. A javasolt száraz rétegvastagság 25-35 µm. 
A termék alkalmazása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőszemüveg, védő-
ruha) használata javasolt. 
 
Átvonhatóság: Az alapozott felület 4 óra száradás után tetszőleges fedőfestékkel átvonha-
tó, felmaródás veszélye nélkül. 
 
Hígítás: NOVAPRIMER hígítóval. 
 
Tárolási, garanciális idő: Az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva, 
a gyártástól számított 18 hónap, hígító esetén 36 hónap. 
 
Csomagolás:  0,75-4 literes, 20 kg-os egységekben. 
   Hígító: 0,5-1-5-20 literes egységekben. 
 
 
 
Szállítási információ: 
ADR/RID:  3,II 
UN szám:   1263, FESTÉK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi körülmé-
nyekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben javasoljuk szakembereink 
tanácsadását igénybe venni! 


