
DADOS DO PRODUTO

PROPRIEDADES FÍSICAS

A B MISTURADO

COR Vermelho Incolor Vermelho

PONTO DE INFLAMAÇÃO 
(°C)

19 22 19

PROPORÇÃO DA 
MISTURA POR VOLUME

1 1 -

PROPORÇÃO DA 
MISTURA POR PESO

1,12 1 -

SÓLIDOS POR VOLUME 
(%)

18 +/- 5

COBERTURA (m2/L) 8 – 12

10 °C 20 °C 30 °C

TEMPO DE ESPERA 
APÓS A MISTURA 
(minutos)

15 15 15

VIDA ÚTIL DA MISTURA/
MÁX. (horas)

8 8 8

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Um primário de adesão resistente a corrosão 
aplicado a pincel, rolo ou spray desesvolvido
para uso na maioria dos substratos metálicos.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS
Um primário para metal adequado para 
qualquer uma das gamas Irathane e Aqualine, 
que pode ser aplicado em substratos de aço 
macio e aço inoxidável, alumínio e outras ligas 
(recomenda-se a realização de testes internos 
se não houver dados atualmente disponíveis).

CARACTERÍSTICAS 
• Primário fixador

TAMANHO DA EMBALAGEM 
5 L
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FICHA TÉCNICA – IRABOND 9924

CUIDADOS 
Para obter informações completas de segurança 
e manuseamento, consulte as Fichas de Dados 
de Segurança de Material antes de utilizar este 
produto.

GARANTIA 
A ITW Performance Polymers substituirá 
qualquer material com defeito. Uma vez que o 
armazenamento, o manuseamento e a aplicação 
deste material está fora do nosso controlo, não 
nos responsabilizamos pelos resultados obtidos.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Todas as informações presentes nesta ficha 
técnica baseiam-se em testes laboratoriais 
e não se destinam para fins de conceção. A 
ITW Performance Polymers não faz quaisquer 
representações nem presta garantias, de 
qualquer género, referentes a estes dados.
Para obter mais informações ou assistência 
técnica, contacte o número +353 61 771 500.

INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
É fundamental efetuar uma adequada preparação da superfície para uma 
aplicação bem-sucedida. 
Considere os seguintes procedimentos:
• Todas as superfícies têm de estar secas e limpas.
• Se a superfície estiver oleosa ou gordurosa, utilize MEK para 

desengordurar a mesma. 
Preferencialmente, todas as superfícies devem ser submetidas a uma 
granalhagem SA 2 ½ ou superior, em conformidade com a norma SIS 
055900 ou as especificações NACE N.º 2. 
Se tal não for possível, o polimento com um rebolo ou roda abrasiva é 
uma alternativa adequada.

• O metal que esteve em contacto com água salgada ou outras soluções 
salinas deve ser granalhado ou pulverizado com um jato de água de 
alta pressão e deixado a repousar durante a noite para permitir que o 
sal no metal "transpire" para a superfície. Pode ser necessário repetir 
a pulverização para permitir "transpirar" todos os sais solúveis. Cada 
aplicação deve realizar um teste de contaminação por cloreto de sódio.  
O valor máximo de sais solúveis restantes no substrato não deve 
exceder as 40 ppm (partes por milhão).

Consulte a Descrição da metodologia para obter informações gerais 
sobre a preparação da superfície necessária.

MISTURA 
Utilize uma broca elétrica de velocidade variável antifaísca equipada com 
uma pá misturadora espiral ou do tipo Jiffy. Mexa a parte A durante 2 
minutos antes de decantar, adicione a parte B e, em seguida, misture 
bem, e deixe ficar durante 15 minutos. Se for necessário diluir, junte 
até 20% do volume de MEK ou MIBK, mesmo antes de proceder à 
aplicação. Recomenda-se a utilização de MIBK, uma vez que o MEK 
evapora muito rapidamente a temperaturas elevadas.

APLICAÇÃO 
A aplicação é mais eficiente utilizando spray assistido por ar ou sem 
ar. A espessura correta terá sido aplicada quando o substrato está 
completamente molhado. Não se recomenda uma segunda camada 
uma vez que, após estar seco, o 9924 pode aparentar não ter sido 
suficientemente aplicado, e uma utilização excessiva de primário pode 
causar problemas de aderência.

Será necessário utilizar o adesivo interrevestimentos Irabond UU55 
ou UU52 antes de proceder ao revestimento; consulte a descrição da 
metodologia relevante para mais detalhes.

10 °C 20 °C 30 °C

TEMPO DE REVESTIMENTO MÍNIMO (minutos) 80 60 45

TEMPO DE REVESTIMENTO MÁXIMO (dias) 28 28 28

REGRANALHAGEM + REAPLICAÇÃO (dias) >28 >28 >28

CURA 
Os tempos de revestimento estão listados na tabela acima. Se, após a 
aplicação, as partes com primário forem mantidas num ambiente limpo 
ou protegidas da atmosfera, será possível um tempo de revestimento 
máximo de 3 meses.

LIMPEZA 
Todo o equipamento deve ser completamente limpo logo após a 
utilização com EC19, MEK ou uma alternativa adequada.

VIDA ÚTIL E ARMAZENAMENTO
Estima-se uma vida útil de 12 meses desde a data de envio quando 
armazenado em condições secas à temperatura ambiente (~22 °C) nos 
recipientes originais.
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