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Onze adviezen en gebruiksvoorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen 

gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of 

gebruiksvoorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvoorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo 

BV. 
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Omschrijving 
SABA Primer 9002 is een 1-componentige primer voor het voorbehandelen van diverse ondergronden.  

1-co1-componentige primer voor het voorbehandelen van diverse 

Toepassingsgebieden 

Marine, transport, bouw en industrie. SABA Primer 9002 is geschikt voor het voorbehandelen van poreuze en niet poreuze 

ondergronden, metalen en kunststoffen. Tevens geschikt als lakprimer  voor SABA MS-polymeer producten. 
  

Voordelen 

 zorgt voor een goede lakhechting op lang(er) uitgeharde SABA MS-polymeer producten 

 goede hechting op metalen, glas, kunststoffen, laksystemen en poreuze ondergronden 

 bevat geen isocyanaten 

 voldoet aan EN 14188-4

 

Verwerking 

Na gebruik de verpakking zo spoedig mogelijk sluiten. Voor verwerking verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte 

SABA infobladen. 

 

Technische gegevens 

 

Bestelinformatie 

Andere verpakkingen op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken. 

 

Veiligheidsaanbeveling 

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                       

Basis   polyacrylat en silanen 

Viscositeit bij 23 ºC (12092) ca. 15 mPa.s 

Dichtheid (EN ISO 2811-2) ca. 930 kg/m³ 

Vaste-stofgehalte ca. 11% 

Oplosmiddelen alcohol en aromaten 

Droogtijd (minimum) ca. 15 minuten 

Open tijd (maximum) ca. 4 uur 

Verbruik ca. 100 g/m² 

Verwerkingstemperatuur minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C 

Opslagtemperatuur minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C 

Temperatuurbestendigheid minimaal - 40 ºC tot maximaal + 120 ºC 

Verpakking bus met hersluitbare schroefdop bus met hersluitbare schroefdop 

Inhoud 250 ml (verpakking 12 stuks) 500 ml (verpakking 12 stuks) 

Kleur transparant transparant 

Artikelnr.  100482 AAQ 100482 AAT 

Houdbaarheid 12 maanden (in ongeopende verpakking 12 maanden (in ongeopende verpakking) 
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