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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Двукомпонентен фосфатиращ грунд за нанасяне върху 

повърхности от черни и цветни метали като алуминий, 

поцинкована ламарина, мед. При нанасяне върху 

гореспоменатите повърхности Vechro Pro Wash Primer 

осигурява повишена адхезия на системата за боядисване и 

защита. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

  

Съотношение на 

смесване 

4A: 1B по тегло. 

Специфично 

тегло 

0,87 – 0,91 kg/l. 

Разреждане 
Продуктът е готов за употреба 

Продължителност 

на съхнене 

Повърхностно за 20 – 30 минути. 

ЛОС категория 
„Фосфатиращ грунд“. Прагова 

стойност на ЛОС = 780 g/l. 

Максимално съдържание на ЛОС в 

готовия за употреба продукт = 700 

g/l. Покрива законовите изисквания 

до 2011 г. ЛОС: летливи органични 

съединения с точка на кипене < 

250°C. 

Покривност 
8 – 10 m²/kg на слой в зависимост от 

повърхността. Препоръчителна 

дебелина на слоя боя – до 20 μm. 

Повторно 

нанасяне 

След 1 – 3 часа. Посочените времена 

са по-продължителни при студени и 

влажни условия.  

Цветове 
Бледожълто (първи компонент), 

прозрачно (компонент B). 

Адхезия 
Отлична адхезия (GT0 – GT1). 

 

  

 

Vechro Pro  

Wash Primer 

СУБСТРАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА 

ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ 

(КОМПОНЕНТИ: A + B) 

 Продължителност на съхнене 

Повърхностно за 20 – 30 минути. 

 Разреждане: Продуктът е готов 

за употреба. 

 Повторно нанасяне: След 1 – 3 

часа. Посочените времена са по-

продължителни при студени и влажни 

условия.  

 Покривност: 8 – 10 m²/kg на слой 

в зависимост от повърхността. 

Препоръчителна дебелина на слоя боя – до  

20 μm 

 Разфасовки: 600 g/150 g и 12 

kg/ 3kg 

Нанасяне: Четка, валяк, бояджийски 

пистолет 
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

Почистете щателно повърхностите от мазнини, масло, стара боя, 

незакрепени частици, ръжда и т.н. Изшкурете и почистете щателно от 

прахта. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Преди нанасяне смесете компонент A с компонент B в съотношение 4: 

1 по тегло. Разбъркайте добре до постигане на пълна хомогенност. 

Нанесете един или два слоя Vechro Pro Wash Primer. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

По време на работа поддържайте инструментите влажни в контейнера, 

а след работа оставете боята от инструментите да се отцеди добре 

обратно в контейнера и ги почистете с разредител и сапун. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Температура в диапазона 8 – 30°C и относителна влажност под 80%. 

Неблагоприятните условия по време на приложението може да влошат 

крайните свойства на боята. 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

Вижте Информационния лист за безопасност на материалите (MSDS) за 

подробни инструкции за безопасност.  

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 

Дръжте извън обсега на деца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническите данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания, 

проведени в акредитирани лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството 

на продукта се гарантира от компанията, в съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата 

за управление по околна среда и одит (EMAS). Като производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и 

да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта или неспазване на указанията за 

употреба. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


