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HE WASH PRIMER PRETO  

400 ML 
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PT 

DESCRIÇÃO 

HE WASH PRIMER tem uma excelente aderência, especialmente em metal lixado branco, por 
exemplo, chapa de aço. Os pigmentos anti-corrosão activos proporcionam a melhor protecção. 
Secagem rápida. Também pode ser utilizado como primário de soldaduras. 
 
Para uma preparação óptima da área danificada em superfícies metálicas, deve primeiro 
limpá-la completamente com um removedor de silicone. 
 

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO 

Adequado para pequenas reparações e à peça. 

 

CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES 

• 1K Primário ácido, soldável 

• Aplicável em pequenas reparações ou pintura de peças 

• Aplicação fácil e simples  

• Secagem rápida 

• Excelente proteção anticorrosiva 

• Muito boa aderência especialmente em metal branco lixado 

 

DADOS TÉCNICOS 

Base aglutinante Nitro Combi 

Cor PRETO 

Odor A dissolvente 

Rendimento 1 m² 

Superfície Lixagem: chapa de aço branca, tinta 

endurecida, primário para peças 

sobressalentes, alumínio 

Resistência a temperaturas Até 90 °C 

Caducidade/ armazenamento 10 anos com armazenamento correto (=10°-
25°C, humidade relativa do ar de max. 60%) 
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HE WASH PRIMER PRETO 

400 ML 

Formato/conteúdo Aerossol, volume nominativo máximo 400 ml 

Valor COV 270,5g 

 

 

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO RECOMENDADAS 

 

 

 

Preparação da superficie: Remover completamente toda a 
ferrugem da área danificada, limpar completamente a superfície e 
lixar. A área deve estar completamente livre de gorduras, pó e 
seca. Limpar a superfície com um removedor de silicone. 

 

 

 

 

Método de aplicação:  

1. Agitar durante, pelo menos, 2 minutos. Fazer teste de 
pintura 

2. Aplicar a uma distância de aproximadamente 15 cm. 

 

 

 

 

Secagem ao ar: 10-15 min a 20º 

 

 

 

 
Secagem a infravermelhos: 3 min 
 

 
 

MEIO AMBIENTE E CLASIFICAÇÃO 

Meio ambiente 

HE Wash Primer é 100% livre de metais pesados, prejudicial para a saúde e, desde 1977, livre 

de CFC propulsores. As tampas e os recipientes são feitos de materiais recicláveis. 

 

 

http://www.motipdupli.com/fileadmin/images/content/Produkte/ColorMatic/Piktogramme/shake-the-can.jpg
http://www.motipdupli.com/fileadmin/images/content/Produkte/ColorMatic/Piktogramme/Spraying-distance.jpg
http://www.motipdupli.com/fileadmin/images/content/Produkte/ColorMatic/Piktogramme/Drying-time-IR.jpg
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HE WASH PRIMER PRETO 

400 ML 

Reciclagem 

Apenas o recipiente completamente vazio deve ser reciclado no recipiente apropriado. Os 

aerossóis com resíduos devem ser levados para o ponto de reciclagem.  

Classificação: HE Wash Primer cumpre os regulamentos de classificação actuais de acordo com 

a 1999/45/CE. 

 

Normativa de preparação:  

Todos os aerossóis correspondem aos regulamentos técnicos alemães TRGS 200 e TRG 300, 
bem como ao regulamento 75/324/EWG do aerossol na sua versão actual. 
 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

ADVERTÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES 

• Agitar durante, pelo menos, 2 minutos antes de usar. 

• Fazer um teste de pintura. 

• Deve ser usado por profissionais. 

• Proteção respiratória adequada (recomendamos Tipo A2/P3). 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
Código Descrição Embalagem 

 

5011-001065 HE WASH PRIMER BRANCO   400 ML 
 

5011-001066 
 

HE WASH PRIMER PRETO 400 ML 
 

5011-001067 
 

HE WASH PRIMER CINZA 400 ML 
 

 
* Se desejar obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a 

nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt  

 

 

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade 

perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do 

nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

