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Primer P-8215
Dados Técnicos
Propriedades:
• Especialmente desenvolvido para promover a adesão entre as fitas 3M e diversos tipos de
superfícies.
• Fácil aplicação.
• Secagem rápida.
Dados Técnicos:
è Cor
è Teor de sólidos
è Embalagem

: âmbar.
: aproximadamente 6%.
: latas com 940 ml.

Aplicação:

• Especialmente desenvolvido para promover a adesão entre as fitas 3M e diversos tipos de
superfícies, como: polietileno, polipropileno, ABS, blendas de PET/PBT, concreto, madeira,
vidro metal e chapas metálicas pintadas.
Instruções de uso:

A) Limpe a superfície onde o primer vai ser aplicado com um solvente apropriado do tipo
desengraxante de modo a remover poeiras e resíduos oleosos.
B) Aplique uma fina camada do primer sobre a superfície utilizando para isto um pincel macio, rolete
ou feltro, de forma a obter uma película uniforme.
C) Espere que o primer seque totalmente antes de aplicar a fita adesiva, o que leva
aproximadamente 5 minutos.
Cuidados / Precauções:
• Todas as superfícies devem estar limpas, secas e isentas de graxa, óleo, pó ou qualquer outro
material contaminante.

Armazenamento / Estocagem:
• O produto deve ser estocado entre 15oC e 26oC para uma máxima vida útil.
• O frasco deve ser conservado sempre bem fechado pois a evaporação do solvente aumentará a
porcentagem de sólidos e prejudicará o desempenho da ligação do adesivo.

• Nas condições acima o tempo de vida útil do produto é de 12 meses.

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

• Primer adequado a vários tipos de
superfície

Aumenta a adesão das fitas 3M
Maior segurança nas aplicações
Garantia para aplicações mais críticas

• Secagem rápida

Economia de tempo

• Fácil aplicação

Não necessita de equipamentos especiais
Economia de tempo e dinheiro

Notas:
Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio. Para maiores informações, favor entrar
em contato com o Departamento Técnico de Autos.
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Para mais informações
contate 0800 132333
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CEP: 13001-970

