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 CFE Primer - 1.815.7050 

Update mei 2011 

CFE PRIMER 7050 

 
CFE Primer 7050 is een 2K® chromaatvrije etsprimer met een hoge corrosiebescherming. 
CFE Primer 7050 hecht uitstekend op blank staal. 

 
 

ONDERGRONDEN 

 
Geschuurd en ontvet blank en gegalvaniseerd staal. 
Oude laklagen in goede staat en geschuurd (behalve thermoplastics). 
Originele aflakken in goede staat, geschuurd met P360-400. 
Polyester stopper en Stopper, geschuurd met P180 of fijner. 

 
 

VOORBEREIDING 

 
Het oppervlakte reinigen met een mild schoonmaakmiddel en water (warm water wordt 
aanbevolen). 
Oude laklagen schuren met P320-360. Ontvetten met anti silicone Degreaser 3600. 

 
 VOLUME 
CFE PRIMER 7050 1 
ACTIVATOR 1 
VISCOSITEIT –DIN4 20°C 14 – 15” 
POTLIFE 20°C 120 uur 

 
LET OP: Geactiveerde lak voor het gebruik 10 minuten laten staan.  

CFE Primer 7050 NIET op thermoplastische aflakken of aflakken die gevoelig zijn voor 
oplosmiddelen aanbrengen. 

 CFE Primer 7050 NIET aanbrengen onder polyester stoppers. 
CFE Primer 7050 binnen 24 uur na applicatie overspuiten met 2K oplosmiddel- en 
acrylaathoudende grondlak. 

 
 

VERHARDER EN VERDUNNER 

 
ACTIVATOR 1.955.7051 Activator 7051 
 1.955.7052 Slow Activator 7052 
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APPLICATIE 

 
Spuitpistoolinstelling HVLP / Compliant 
Bovenbeker (mm) 1.3-1.6 
Druk aan het spuitpistool (bar) Zie instructies Spuitpistoolfabrikant 
Aantal lagen 1 volle laag 
Aanbevolen laagdikte 10-15 micron 
Maximum laagdikte 20 micron 

 
 

DROGEN 

 
AAN DE LUCHT DROGEN 
Applicatie van de grondlak Na 15 minuten 

 
BELANGRIJK: CFE primer 7050 moet altijd worden overgespoten met een 2K 
oplosmiddel- en acrylaathoudende grondlak. 
VERHARDERS EN VERDUNNERS 

OVERSPUITEN 

 
2K op oplosmiddel gebaseerde acrylaathoudende grondlagen uit de MAXMEYER® Car Refinish 
lijn. 
Voor het spuiten van de aflak, altijd eerst een laag 2K op oplosmiddel gebaseerde 
acrylaathoudende grondlaag aanbrengen over de CFE 

 
 

TECHNISCHE INFORMATIE 

 
Verpakkingsinhoud 1 liter 
Opslag koel en niet in de nabijheid van een 
 warmtebron. 
Theoretisch uitspuitvermogen 12 m2/l gebruiksklaar product. 

 
 

VOS INFORMATIE 

 
De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: llB.c) in de 
gebruiksklare vorm, is maximaal 780g/liter VOS.  
De VOS uitstoot vandit gebruiksklare product is maximaal 780g/liter. 
Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn 
dan gespecificeerd in de EU Directiver Code.  
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GEZOND- EN VEILIGHEID 

 
Deze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik en zijn niet geschikt voor 
andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en 
technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde 
voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel 
te waarborgen. Zie voor gezond- en veiligheidsinformatie de Material Safty Data Sheet (MSDS), 
beschikbaar op www.maxmeyer.com. 

 
 

NADERE INFORMATIE 

 
PPG Industries 
infobenelux@ppg.com 
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