
TUO´TEKUVAUS
Simson Primer M on SMP-pohjainen esipinnoite, joka on tarkoitettu parantamaan useiden Simson-tuotteiden tarttumista tiiviisiin 
pintoihin. Tarkista sopivuus ao. tuotteen teknisistä tiedoista. Kuivuu nopeasti n. 5 minuutissa. Helppo käyttää esipinnoitteena. Te-
hokas käytössä.

KÄTTÖALUE
Käsittelemättömien alumiini-, teräs-, kupari- ja messinkipintojen esikäsittely. Jauhepinnoitettujen metallien esikäsittely. Lakattu-
jen metallien esikäsittely (kokeile ensin pienelle alueelle). Polyesterin (GRP) esikäsittely. ABS:n esikäsittely. PVC:n esikäsittely.

TYÖOHJE
Pintojen tulee olla puhtaita, kuivia sekä pölyttömiä ja rasvattomia. Simson Primer M-pakkaus tulee avata vasta käytön alkaessa. 
Ainetta ei tule levittää suoraan alkuperäispakkauksesta. Kaada puhtaaseen lasiastiaan tai purkkiin ainoastaan sen verran pohjus-
tusainetta, että se voidaan käyttää 30 min. kuluessa. Sulje  alkuperäinen purkki tiiviisti heti sen jälkeen. Simson Primer M-pohjus-
tusainetta käytetään ns. esipinnoitteena. Ainetta ei pidä levittää liian paksulti. Käsiteltäviä pintoja hangataan puhtaalla, värjäämät-
tömällä kankaalla tai paperilla, joka on kastettu Simson Primer M-pohjustusaineeseen. Näin pinnat saadaan sekä puhdistettua että 
pohjustettua samalla kertaa. Pohjustusaineen kuivuttua n. 5 min. (liuottimen haihduttua) voidaan levittää tiivistysaine tai liima. 
Parhaaseen tulokseen päästään, jos liimaus/saumaus tehdään 6 tunnin kuluessa pohjustusaineen levittämisestä, Siksi ei tule levit-
tää pohjustuainetta suuremmalle alueelle, kuin voidaan levittää 6 tunnissa. Pohjustetun pinnan koskemista tulee välttää, koska 
rasvaiset sormenjäljet voivat huonontaa tarttuvuutta. HUOMAUTUS 1: Simson Primer M-pohjustusainetta ei tule levittää pinnoille, 
jotka täytyy maalata myöhemmin, koska aine sopii huonosti maalin kanssa käytettäväksi. Ko. tapauksessa levitä pohjustusainet-
ta vain kohtiin, joissa tiivistysainetta tai liima tullaan käyttämään ja suojaa muut osat esim. maalarinteipillä. HUOMAUTUS 2: Jos 
pinta on erittäin likainen puhdista se ensin Simson Cleaner 14-puhdistusaineella.

TYÖSUOJELU
Simson Primer M on erittäin tulenarkaa. Astia tulee säilyttää hyvin ilmastoidussa tilassa. Ei saa asettaa syttymislähteen läheisyy-
teen. Tupakointi aineen läheisyydessä on kielletty. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.
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Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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TEKNINEN TUOTELEHTI
SIMSON PRIMER M



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet

Kuiva-ainepitoisuus 17 %.

Ominaispaino 0,76 g/ml.

Leimahduspiste +9°C.

Kuivumisaika +/- 5 min.

Väri Väritön

Pakkauskoko 500 ml:n purkki

Peitto Simson Primer M-pohjustu-
saineen peitto on n. 20 m2 / 
litra.

Varastointi Ainetta voidaan säilyttää 9 kk 
avaamattomassa pakkauk-
sessa kuivassa tilassa, jonka 
lämpötila on +5...+30°C.
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Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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