Primer P-8215 / P94 (EUA)
Dados Técnicos

Descrição do
Produto

Nov/2016

O Primer P-8215 / P94 pode ser usado para promover a adesão das fita 3M
a diversas superfícies, como: polietileno, polipropileno, ABS, blendas de
PET/PBT, concreto, madeira, vidro metal e chapas metálicas pintadas.

Propriedades
Observação: Os seguintes dados e informações técnic as devem ser
Físicas Típicas e considerados apenas representativos ou típicos e nã o devem ser usados
Características
para propósitos de especificação.
de Desempenho
Sólidos:
Aproximadamente 6%

Técnicas
de Aplicação

Cor:

Âmbar

Flashpoint:

- 20 °C

Rendimento:

15 m2 / l - aproximadamente

Viscosidade:

35 +/- 5 cps

Embalagem:

Latas com 940 ml.

Preparação da Superfície: A superfície do substrato deverá ser limpada
esfregando-se um pano limpo e que não solte fiapos , embebido com álcool
isopropílico.
Aplicação: Agite o P-8215 / P94 antes de usar. Aplique , sobre o substrato
limpo e seco, uma camada fina e uniforme de primer, usando somente a
quantidade necessária para cobrir a superfície.
Espere que o primer seque totalmente antes de aplicar a fita adesiva.
Normalmente, um período de 5 minutos á temperaturaambiente é suficiente
para total secagem do primer. Superfícies porosas podem duas aplicações de
Primer P-8215 / P94 para se conseguir uma cobertura total e uniforme. Antes
de aplicar a segunda camada, deve - se aguardar a total secagem da primeira
camada. O Primer 8215 pode ser aplicado com pincel. Também pode - se usar
um revólver de pintura, cilindro gravado ou outro t ipo de equipamento
similar..
Limpeza: O excesso de Primer P-8215 / P94 pode ser removido esfregando se vigorosamente um pano embebido em álcool isopropílico.
Página 1 de 2

Primer P-94/P-8215
Prazo de
Validade:

Notas
Importantes

A 3M do Brasil Ltda. garante esses produtos por um período de 18 meses,
desde que armazenados à temperaturas inferio res a 30 ºC, na embalagem
original, que seja transferida da embalagem original para a de utilização,
somente a quantidade necessária para uso e que a embalagem original seja
mantida hermeticamente fechada para evitar evaporação.

Alguns fatores podem afetar o desempenho e as características dos produtos
3M em determinadas aplicações. Recomendamos que tod os os produtos sejam
previamente testados pelo cliente antes de sua utilização.

Fitas e Adesivos Industriais
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,
CX Postal 123, Campinas
SP CEP 13181-900

Linha Aberta
Fone 0800-132333

Informações:
Consulte o Serviço Técnico
Fone (19) 3838.6229
Fax (19) 3838.6892
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