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Automotive Aftermarket Division
3M 58012 Eénstaps primer met een laag VOS-gehalte

1)

Artikelnummers
50812
51011

2)

:
:

Flesje van 30 ml
Flesje van 250 ml

Beschrijving en gebruik
3M 58012/51011 is een éénstaps primer met een laag VOS-gehalte waarmee u de hechting van
polyurethaan kit kunt verbeteren op glas dat is behandeld met keramische zeefdrukken. Deze
toepassing is gebruikelijk in de auto-industrie.

3)

Fysieke eigenschappen
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Kleur
Viscositeit

Zwarte vloeistof
100 ml, DIN cup Ø=4 mm:
12-15 sec

Dichtheid bij 20 °C
Gehalte conventionele vaste stoffen
(EN 827)
Temperatuur voor aanbrengen
Droogtijd

0,9 ± 0,05
28,5 ± 1,5%
5 tot 25 °C
10 tot 15 min
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4)

Gebruiksaanwijzing
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a) Glasvoorbereiding:
Zorg er altijd voor dat de oppervlakken schoon en vrij van vervuiling zijn. Gebruik 08631
Glasreiniger of 08984 Oplos- en reinigingsmiddel op een rode Scotch-Brite. Reinig met een lichte
beweging. Veeg over het oppervlak met 08631 Glasreiniger of 08984 Oplos- en reinigingsmiddel
op een schoon doekje. Schud de 58012/51011 Eénstaps primer met een laag VOS-gehalte voor
gebruik 30 seconden en let daarbij op dat de schudkogel vrij beweegt. Breng een dunne laag
58012/51011 Eénstaps primer met een laag VOS-gehalte aan op het glas/keramiek en laat dat
minimaal 10 minuten drogen (zie afbeelding 6A). Voor vooraf met primer bewerkte randen,
keramische randen waarop PU is aangebracht en ingekapselde randen gebruikt u de 50661
Activator en reinigt u zonder de rode Scotch-Brite. Speciale instructie: bij vooraf met primer
behandeld glas controleert u de hechting van de eerder aangebrachte primer voordat u de
3M 50661 Activator aanbrengt. Als de hechting matig is, verwijdert u de eerder aangebrachte
primer. Voor al dan niet getint glas moet u eerst 3M 8617 Primer Nr. 1 aanbrengen en pas daarna
de 58012/51011 Primer met een laag VOS-gehalte. Bevestig aan de andere kant een frame om
blootstelling aan UV te voorkomen.
b) Voorbereiding knijplas:
1) Wanneer er nog originele polyurethaan lijmkit op het chassis zit, reinigt u dit met 3M 08984
Oplos- en reinigingsmiddel. Laat drogen en snijd dan de polyurethaan laag met een mes af op
een dikte van 1 mm. Breng 3M 58015 / 50681 Ruitenlijmkit aan. Bescherm eventueel
blootliggend blank metaal tegen corrosie met 3M 58012/51011 éénstaps primer met een laag
VOS-gehalte. Breng geen primer aan op de oude polyurethaan hechtlaag.
2) Breng op een nieuw gelakt chassis (lak volledig uitgehard) 3M 50661 Activator aan. Laat
minimaal 10 minuten drogen. Spuit een ril 3M 58015 / 50681 Glaslijmkit op het glas of het chassis
(afhankelijk van de instructies van de fabrikant). Plaats het glas binnen 10 minuten. Verwijder
overtollige lijm met 3M 08984 Oplos- en reinigingsmiddel. Temperatuur voor aanbrengen is
+10 °C tot +35 °C.

5)

Opslag
12 maanden in ongeopende originele verpakking in een droge ruimte bij een temperatuur tussen
0 en 25 °C. Door contact met vocht (vocht in de lucht) zal 3M 58012 uitharden. Daarom moet
het product binnen 24 na opening van de fles worden gebruikt.
Sluit de fles meteen na gebruik hermetisch af.

6)

Veiligheid
3M 58012/51011 is zeer brandbaar: doof voor gebruik alle ontstekingsbronnen.
Schadelijk. Lees de volledige instructies en het veiligheidsinformatieblad voor gebruik.
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Adem geen dampen in en voorkom huidcontact.

3M 58012/51011 Eénstaps primer met een laag VOS-gehalte is UITSLUITEND BEDOELD
VOOR PROFESSIONEEL INDUSTRIEEL GEBRUIK.

7)

Belangrijke opmerking
Gebruik van het 3M-product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker
voorafgaande ervaring heeft met dit type product en dat het gebruikt zal worden door een
competente professional. Het is aan te raden om vóór gebruik van het product enkele tests uit
te voeren om te beoordelen of de prestaties van het product overeenkomen met de vereisten
van de toepassing.
Alle informatie en specificaties in dit document zijn eigen aan dit specifieke product van 3M en
zijn niet van toepassing op andere producten of een andere omgeving. Elke actie of gebruik van
dit product die de voorschriften in dit document niet naleeft gebeurt op risico van de gebruiker.
Naleving van de informatie en specificatie in verband met het product van 3M dat dit document
beschrijft, ontheft de gebruiker niet van het naleven van bijkomende richtlijnen
(veiligheidsvoorschriften, procedures).
Naleving van de operationele vereisten, specifiek in verband met het milieu en het gebruik van
instrumenten in combinatie met dit product is vereist. 3M (die deze factoren niet kan verifiëren
of controleren) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van enige
overtreding van deze regels die buiten de beslissingsmacht en controle van 3M vallen.
De garantievoorwaarden voor producten van 3M worden bepaald in de verkoopcontracten en
door de verplichte en geldende clausule die elke andere garantie of compensatie uitsluit.

Voor meer informatie over veiligheid en gezondheid
3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket Division
Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft
Kantoor: +31 (0)15 782 2333 | Fax: +31 (0)15 7822330
auto-marine.nl@mmm.com | www.3M.com | 3mauto.nl

3M Belgium nv/sa
Automotive Aftermarket Division
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Office: +31 02 7225127 | Fax: +32 02 7225037
aadbelgium@mmm.com| www.3M.com | www.3Mautocarrosserie.be
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