2K EPOXY PRIMER FÖR SEABOOST OVERDRIVE
Seaboost 2K epoxy primer ger en optimal vidhäftning för Seaboost Overdrive. Primern skyddar underliggande ytor mot fukt och korrosion.
BRUKSANVISNING
Olika underlag
Primern lämpar sig för glasfiber/gelcoat/aluminium/järn/stål. Även målning på rostfritt stål har gett goda resultat.
Minst två lager Seaboost 2K Epoxy primer rekommenderas, då du ytterligare målar ytan med två lager Seaboost Overdrive. I övriga fall
rekommenderar vi minst fyra lager för att du skall uppnå ett tillräckligt skydd mot fukt och korrosion.
Även gamla 2K epoksi och Seaboost Overdrive ytor kan målas med Seaboost 2K epoxy Primer. Notera att alla ytor bör förberedas noggrant
enligt nedanstående instruktioner innan du målar. Primern går ej att måla på giftfärg eller andra material/ytor som inte är nämnda ovan.
Rengör ytorna noggrant från smuts, fett, vax och andra främmande substanser med Seaboost Thinner 10037. Slipa den rena ytan
omständligt grov med P80-100 sandpapper och slipa därefter ytan med P240 för att jämna ut ytan. Då du målar på rostfritt stål ruggar du
noggrant den rena ytan med P40-80 sandpapper utan att därefter jämna ut slipspåren. Då du slipar metall som aluminium och stål bör du
använda sandpapper avsett för metallytor. Efter att du slipat skall alla ytor rengöras från dam före du målar.
Temperatur och omständigheter
Temperaturen skall vara mellan +8 C° och +30 C° och den relativa fukten i luften mellan 45%-85 % då du arbetar. Notera att det inte får
bildas fukt som dagg på ytorna under arbetet och att du skall undvika att måla i direkt solljus.
Notera att ovannämnda temperaturer även gäller för ytan du målar samt Primern och att ytan du målar alltid skall vara torr och ren. Det är
viktigt att temperaturen under det första Dygnet primern härdar inte sjunker under 8 C°.
damm torr:
kan slipas efter:
fullt härdad:

5 timmar
8 timmar
48 timmar
4 dygn
7 dygn
14 dygn

20° C
10° C
20° C
10° C
20° C
10° C

Notera att kombinationen av många faktorer inverkar på hur Primern härdar och att det därför är viktigt att du säkerställer att Primern
härdat och blivit hård innan du utsätter ytan för påfrestning.
Målarbete
Använd lösningsmedelsresistenta verktyg som rullar med kort ludd (4-12 mm). Du kan även använda pensel eller sprutmålningsverktyg för
applicering. Förtunna Primern vid behov och rengör verktyg med Seaboost Thinner 10037.
Förtunna med 5% Seaboost Thinner 10037, då du målar första lagret för att uppnå bästa vidhäftning. Måla därpå följande lager primer
inom 8-48 timmar (+10 C°) eller 6-36 timmar (+20 C°). Ifall objektet är utsatt för direkt solljus bör du beakta att Primern kan härda betydligt
snabbare, vilket innebär att du måste måla följande lager tidigare än innan angivet. Om Primern härdat längre än innan angivet bör du låta
den torka och rugga ytan omständligt med P240 sandpapper samt torka bort slipdammet innan du målar på följande lager Primer.
Då du målar Seaboost Overdrive på Seaboost 2K epoxy Primern, är det bäst att måla på en aningen klibbig yta och du bör måla på senast
inom 24 timmar (+10 °C till +20 °). Observera även här att övermålning med Overdrive bör ske snabbare än innan angivet om objektet står i
direkt solljus och att det i så fall alltid är säkrast att måla på en aningen klibbig yta. Om Primern härdat längre än innan angivet bör du låta
den torka och rugga ytan omständligt med P240 sandpapper samt torka bort slipdammet innan du målar på med Seaboost Overdrive.
Små skillnader i kulörer mellan olika produktions partier är möjliga. Om ditt arbete kräver 100% matchning i färg, rekommenderar vi för
toppskiktet att du använder målfärg från samma tillverknings parti. Du kan hitta denna information på paketet (Charge number). Säkerställ
även att färgen är väl blandad före och efter tillsats av härdare.
Då du målar med spruta bör du justera viskositeten med Seaboost Thinneri 10037.
OBS: Då du målar Seaboost Overdrive på Primern är det viktigt att du följer dom säkerhets och arbetsinstruktioner som följer med
Overdrive förpackningen.
Blanda den mängd du behöver av Primern med härdare i förhållande 3:1 (vikt) just före du utför arbetet. Ett paket med Seaboost Primer
täcker till ca 6-7 m2 i ett skikt.
Förvaras i torra förhållanden, med en temperatur mellan +3 °C och +30 °C. Oöppnade förpackningar kan användas inom 3 år efter
produktions datum, som du hittar på förpackningen.
VIKTIGT: Läs och följ säkerhetsöverskrifterna som är tryckta på förpackningen.

