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2K Epoxy Primer
Dvousložkový podkladový nástřik - Primer.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

2K Epoxy Primer KEP Spray 200 ml 1 35291

Vlastnosti: Výhody:
• Výborná přilnavost • Variabilní aplikační tryska umožňující 

různou šířku nástřiku
• Vynikající protikorozní ochrana na 

oceli, pozinkované oceli, hliníku 
a sklolaminátu

• Po proschnutí lze překrýt 
i polyesterovými tmely

• Rychlé schnutí • Dlouhá doba zpracovatelnosti 3 dny
• Výborné krytí • Odolný vůči rozpouštědlům i na bázi 

epoxidové pryskyřice
• Snadné broušení za mokra i za sucha • Praktické 200 ml balení 
• Výborná izolace proti vlhkosti • Neobsahuje izokyanáty
• Použití jako primer i jako plnič • Přelakovatelný všemi základními laky 

na vodní bázi, s obsahem rozpouštědel 
a 1K a 2K krycími laky

Aplikace:

2K EPOXY PRIMER je dvousložkový podkladový nástřik použitelný na všech kovových podkladech 
jako ocelový plech, pozinkovaný ocelový plech a hliník. Je zde dosaženo nejlepších vlastností z hle-
diska přilnavosti a protikorozní ochrany. Velmi dobrá přilnavost také na sklolaminátu. Po proschnutí 
lze překrýt i polyesterovými tmely. Neobsahuje izokyanáty. Ideální pro použití v autoopravárenství 
a průmyslovém lakování.
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

1. Podklad očistit, zbrousit hrubostí P-240 a před samotnou aplikací 2K EPOXY PRIMERU odmastit 
pomocí RETECH AUTOCLEAN

2. Protřepat sprej až do slyšitelného nárazu obou míchacích kuliček

3. Odstranit krytku na dně spreje a vytáhnout kolík pomocí vloženého kroužku až na doraz. 

4. Následně otočit kroužek o 360°

5. Nádobku důkladně protřepat po dobu min. 2 minut

6. Aplikovat nástřik ve vrstvě:
	 jako primer - 1 nástřik o celkové vrstvě 15 - 20µ
	 jako plnič - 2 nástřiky o celkové vrstvě 40 - 50µ
 odvětrání mezi jednotlivými nástřiky cca 5 min.

7. Otočením spreje dnem vzhůru a krátkou aplikací vyčistit aplikační trysku

8. Schnutí:
	 vzduchem při 20 °C - 8 hodin
	 vzduchem při 60 °C - 25 minut
	 Pomocí IR – 20 minut 

9. Po vysušení lze dále brousit jak mokrou tak suchou cestou

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Pojivová báze: Epoxy Primer
Barva: světle šedá
Zápach: po rozpouštědlu
Vydatnost: 200 ml na ca. 0,6 m² podle členitosti a barvy podkladu
Podklad: očištěný, obroušený P-240 a odmaštěný
Teplotní odolnost: max. 90 °C
Trvanlivost / skladování: 24 měsíců při správném skladováni 10 °C - 25 °C,  

při relativní vlhkost vzduchu max. 60 %
Nádoba / obsah: 200 ml
VOC-hodnota: 108,6 g 
Zpracovatelnost po otevření: 3 dny (20 °C)

Likvidace:

Krytky a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Likvidujte prosím jen beze zbytku vyprázd-
něné nádobky. 
Nádobky se zbytky odneste na místo určené pro nebezpečné odpady.


