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POPIS
Climate-Shield® Metal Primer je vysoce kvalitní antikorozní nátěr, na vodní bázi ze 100% akrylové pryskyřice, 
který vytváří na kovovém povrchu antikorozní povlak.

TYPICKÉ VYUŽITÍ
Primárně je využíván jako podkladový nátěr na rezavé povrchy nádrží, potrubí, vodních nádrží, sil, 
skladovacích nádob, kovových střech a nosníků, před aplikací nátěrů Climate-Shield® Roof Coat nebo 
Climate-Shield® Tank Shield.

PŘÍPRAVA POVRCHU
Všechny povrchy musí být čisté a bez eflorescence, prachu, nečistot, oleje a mastnoty. Povrch musí být očištěn před 
nanášením nátěru a musí být zbaven veškeré uvolněné nebo loupající se barvy či jakéhokoliv cizího materiálu. Povrch 
by měl být před nanesením nátěru očištěn pomocí pískování, brusky nebo železného kartáče.

PŘILNAVOST
Velmi dobrá přilnavost na ocel a železné povrchy. Nátěr se plně integruje s povrchem, na který je nanesen.

METODA APLIKACE
Pro aplikaci je doporučován váleček nebo bezvzduchový stříkací přístroj. Velmi malé plochy mohou být nanášeny 
štětcem. Pro zajištění adekvátního a sjednoceného krytí, je doporučován postup, kdy každý nátěr je nanášen 
v jednotném (stejném směru) aby se předešlo „zvlnění“ a dalším nerovnostem na podkladu. Střešní nátěr Climate-
Shield® Metal Primer by měl být aplikován v celých jednolitých vrstvách.

TEORETICKÉ KRYTÍ ( 2 a více nátěrů*)
1 l / 3,7 m² při 700 micronech DFT (27 Mills DFT) - 2 nátěry 
1 l / 6 m²  při 380 micronech DFT (12 Mills DFT) – 1 nátěr
 
* Minimum doporučeno 2x nátěr

DOBA SCHNUTÍ
Lehké zaschnutí: za 4 hodiny 
Druhá aplikace: nejdřív za 24 hodin
Doba schnutí odpovídá 24°C a v 50% relativní vlhkosti
Aplikace je povolena při teplotách mezi + 5°C až 25°C po dobu 24 h.

TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY (VOC)
39.5 gramů / litr

ČIŠTĚNÍ
Vyčistěte nářadí a vybavení teplou mýdlovou vodu. Opláchněte čistou vodou; propláchněte minerální destiláty skrze 
rozprašovací zařízení, abyste zabránili korozi a lubrikovali materiál a těsnění.

BALENÍ
22,7 kg / 19 l

CLIMATE-SHIELD® METAL PRIMER 
PRIMER NA KOV
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SKLADOVÁNÍ 
Skladujte minimálně při 1°C  - maximum 30°C 


Pozor: Chraňte před mrazem !!! 

SKLADOVATELNOST 
Minimum 2 roky (chraňte před mrazem)


HOŘLAVOST 
Třída I – Nehořlavé (na vodní bázi) Neregulované


ZÁRUKA NA PRODUKT 
10 let


