
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Copper weldprimer CWP 500 ml sprej 86354
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INSTRUKCE

COPPER WELDPRIMER

Ideální pro přípravu spojů před bodovým nebo MIG

svařováním, poskytuje ochranný film.

✓ Rychle schne a šetří čas.
✓ Vysoký podíl pevných částic – vynikající hloubka nástřiku poskytuje lepší ochranu proti korozi.
✓ Aplikovatelný na různé povrchy.
✓ Vytváří velmi dobrou elektrickou vodivost – umožňuje snadné MIG startování nebo kontakt pro elektrodu.
✓ Chrání povrch před ulpíváním kuliček a dalších nežádoucích věcí v průběhu svařování.

Primer před svařováním na bázi mědi, který chrání před korozí mezi plechy auta. Vhodný pro aplikace před
bodovým nebo MIG svařováním. Nástřik chrání plechy a nástroje před odlétajícími kuličkami a jinými
nepříjemnostmi.

Vzhledem k jeho kovovému vzhledu je také aplikovatelný jako ochrana a vizuální vylepšení potrubí, ocelových
trubek, různých bran, vrat, kovových konstrukcí apod.

1. Odstraňte olej, rez, špínu a mastnotu. Povrch musí být suchý a čistý.

2. Důkladně protřepejte dokud se neuvolní mixovací kulička. Poté třepejte ještě minutu.

3. Držte sprej cca 15-20 cm od povrchu a aplikujte rychlými, táhlými, přestřiky.

4. Přestřik očistěte produktem KENT Acrysol.

5. U savých materiálů se doporučuje primer.

TIP: Vzhledem k vysokému obsahu pevných částic důkladně protřepejte sprej před použitím podle návodu. Pokud

potřebujete silnější pokrytí, nejlepšího výsledku dosáhnete aplikací více standardních vrstev než pár silných. Mezi

aplikací každé vrstvy je třeba nechat rozpouštědlo odpařit, aby neuvízlo mezi nimi.



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

COPPER WELDPRIMER

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Aktualizováno k 14/03/2019 … The choice of professionals

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Číslo výrobku: 86354

Název: Copper Weldprimer

Životnost: 24 měsíců

Celní kód: 32089099

Barva: kovově měděná

VOC: 733 g/l

Doba schnutí: 5-10 minut

Přelakovatelnost: po cca 2 hodinách přelakovatelný akrylovými laky

Pro laky na vodní bázi musí být primer absolutně vytvrzený.

Pro nejlepší výsledky počkejte do dalšího dne, zdrsněte a poté přelakujte.

Pouze pro profesionální uživatele. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.


