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SIMSON PRIMER M  
 
 
Toote tutvustus:  
Simson Primer M on „pesuaine”,  
mis on mõeldud SMP-polümeeridel  
põhinevate erinevate Simson-too- 
dete nakkuvuse parandamiseks.  
Lisainformatsiooni vaata ja kontrolli  
sobivust kasutatavale tootele vasta- 
vast tehnilisest tootelehest. 
  
Kasutusala:  
• Töötlemata alumiinium-, teras-,  
vask- ja messingpindade eeltöötlu- 
seks. 
• Pulbertehnoloogial kaetud metall- 
pindade eeltöötluseks. 
• Anodeeritud alumiiniumi eeltööt- 
luseks.  
• Lakitud metallpindade eeltöötlu- 
seks (soovitav eelnevalt väikesel pin- 
nal katsetada).  
• Polüestri (GRP) eeltöötluseks. 
   

• ABS eeltöötluseks. 
 
Tööjuhend: 
Töödeldavad pinnad peavad olema 
puhtad, kuivad ja tolmu- ning rasva-
vabad. Hoia pakend kindlalt suletuna 
kuni kasutamismomendini. Ära kasu-
ta Simson Primer M otse originaalpa-
kendist. Kalla puhtasse klaasi või top- 
si nii palju toodet, kui kulub 30 minu-
ti jooksul ning sule originaalpakend 
koheselt õhukindlalt.  
Simson Primer M kasutatakse kui nö. 
”pesevat eeltöötlusainet”. Toodet ei 
või kanda pinnale liiga paksu kihina. 
Töödeldavat pinda hõõrutakse puhta, 
värvi mitteandva riidega või paberiga, 
mis on kastetud tootesse Simson 
Primer M. Sel viisil pinnad nii puhas-
tatakse kui ka eeltöödeldakse ühe-
korraga. 
                                                          
                                                                    

Pärast kuivamist, u. 5 min. möödu-
des (lahustid peavad lenduma), võib 
pinnad katta liimi või tihendusaine-
ga. Parim liimimise / tihendamise tu-
lemus saavutatakse siis, kui vastavad 
tööd tehakse 6 tunni jooksul pärast 
pindade töötlemist tootega Simson 
Primer M. Sellepärast ei või eel-
töötlusainega katta suuremaid pin-
du, kui jõutakse tihendada 6 tunni 
jooksul. Vältida kontakti eeltöödel-
dud pinnaga, kuna rasvased sõrme-
jäljed võivad põhjustada halba naket.  
 
Töökaitse:  
Simson Primer M on kergesti süttiv.  
Hoida hästi ventileeritud ruumis.  
Hoida eemal süttimisallikast. Suitse- 
Tamine keelatud. 
Lisateavet toote ohutuskaardilt.  
 
 

 
 
 
Tehnilised andmed:  
 
 
Kuivaine sisaldus: 17%. 
Tihedus: 0,78.  
Leekpunkt: +9 ºC. 
Maks. kasutusaeg: 30 minutit. 
Kuivamisaeg: ±5 minutit. 
Värvus: Helekollane / värvitu.  
Pakend: 500 ml purk. 


