KORROSIONSSKYDD
CORRISOL WS
Produktinformation
Lösningsmedelsbaserad primer för användning i samband med bitumenbaserade
produkter såsom Denso AV-G tape och TOK-produkter.
Fördelar
● Lämplig primer för Denso AV-G tape
samt TOK-produkter i kombination med gasolvärme.
● Ingen dammbildning
● Ger ökad vidhäftning på porösa underlag
Materialegenskaper
Corrisol WS är en bitumenprimer innehållande
lösningsmedel av bensintyp. Genom att ytan strykes
med denna primer ökar vidhäftningen avsevärt
mellan tape och stålyta.
Tekniska data
Egenskaper
Kokpunkt-område
		
Flampunkt 				
Densitet
		
Fasta beståndsdelar
Viskositet (tid v. 4mm dysa)
Torktid (beror av temp och luft)
Åtgång (ber. av struktur)

enhet 		
°C 		
°C
		
g/cm³
%
sek
min
m²/lit

CORRISOL® WS

värde 		
standard
140-165
Solvent based primer for use in combination with DENSO Bitu
27
DIN 51758
~0,81
” 51757
Description
~40
15• CORRISOL WS is” a solution
53211 of bitumen in petroleum spirit.
20-40
• CORRISOL WS improves peel strength of Bitumen-Tape AV-G t
5

Properties
Applicering
Omgivningstemperaturen bör ligga inom -10°C till +50°C. Påföres med pensel eller med roller.
Property
Rör om innehållet väl innan användning. Tillslut burken genom
Solvent att locket påsättes väl.
Boiling range of solvent

Flashpoint (DIN 51758)
Förpackning
Density (DIN 51757)
Finns i förpackningar; 1 lit burk ( 4 st/kart.), 5 lit eller 10 litSolid
burk.
content

Viscosity (DIN 53211, time of efflux, 4 mm orifice)

Unit
°C
°C
g/cm
%
sec
min.
l / 10 m

Personligt skydd
Drying time (depending on temperature and air movement)
Consumption (subject
surface structure)
Normalt användes primern utomhus men se ändå till att ventilationen
ärtogod.
Undvik hud-och ögonkontakt. Använd lämpliga skyddskläder,handskar och gärna skyddsglasögon.
Application
Smörj gärna händer med skyddskräm. Vid ev. hudkontakt
tvätta omgående med tvål och vatten.
Vid ögonkontakt spola med hjälp av en ögondusch eller med ljummet vatten och uppsök läkare
Ambient application temperature
brush or roller. Prior to us
snarast.
-10°C up to +50°C. Application by
CORRISOL WS thorough
Om materialet skulle ha svalts – uppsök läkare. Spill kan sugas upp med sågspån eller med
original container.
speciellt lämpligt uppsamlingsmaterial alt. med fin sand.

Units and Packing
Packing
Tin
Hobbock
Hobbock

Dimensions [mm]
99 x 149
217/230 x 175mm
217/230 x 325mm
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Values and properties shown in diag
tables are not subject to any guarant
warranty is limited to the values and
required by the relevant standards. O

