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2 komponensű alapozó spray - Primer.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

2K Epoxy Primer KEP Spray 200 ml 1 35291

Tulajdonságok: Előnyök:
• Kiváló tapadás • Állítható fúvóka, amely különböző 

szórásszélességű alkalmazást tesz 
lehetővé

• Kiváló korrózióvédelem acélon, 
horganyzott acélon, alumíniumon és 
üvegszálon

• Megszáradás után a poliészter gittel is 
lefedhető

• Gyorsan szárad • Hosszú 3 napos feldolgozhatósági idő
• Kiváló fedőképesség • Ellenáll az oldószereknek, az 

epoxigyanta alapúaknak is
• Könnyű csiszolás nedvesen és szárazon • Praktikus 200 ml-es csomagolás
• Kiváló nedvességállóság • Nem tartalmaz izocianátokat 
• Használható alapozóként és 

töltőanyagként is
• Fényezhető minden alaplakkal 

vízbázisú, oldószeres és 1K és 2K fedő 
lakkok

Alkalmazás:

2K EPOXY PRIMER egy kétkomponensű alapozó, amelyet minden fém alapra használható, így pél-
dául acéllemezre, horganyzott acéllemezre és alumíniumra. A legjobb tulajdonságokkal rendelkezik 
a tapadás és a korrózióvédelem szempontjából. Nagyon jól tapad üvegszálra is. Megszáradás után 
a poliészter gittel is lefedhető. Nem tartalmaz izocianátokat. Ideális autójavításhoz és ipari festéshez.

2K Epoxy Primer
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereske-
dőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08  
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1. Az alapfelületet tisztítsa meg és csiszolja le egy P-240 vastagságú csiszolópapírral, és a 2K EPOXY 
PRIMER közvetlen alkalmazása előtt zsírtalanítsa RETECH AUTOCLEAN-NEL

2. Rázza fel a flakont mindaddig, amíg mindkét keverőgolyó hangja hallható

3. Távolítsa el a kupakot a spray alján, és a behelyezett gyűrűvel húzza ki a csavart, ütközésig. 

4. Forgassa el a gyűrűt 360 fokkal

5. A flakont alaposan rázza legalább 2 percig 

6. Alkalmazzon a rétegben:
  mint primer - 1 permetezés 15 - 20µ rétegben
  mint kitöltő - 2 permetezés 40 - 50µ teljes rétegben
 a két permetezés közötti idő kb. 5 perc.

7. Tisztítsa meg a szórófejet úgy, hogy a flakont fejjel lefelé forgatja, és rövid ideig alkalmazza

8. Szárítás:
  levegővel 20 °C-on 8 óra
  levegővel 60 °C-on 25 perc
  IR használatával– 20 perc 

9. Megszáradás után tovább csiszolható száraz és nedves úton

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Kötő alap: Epoxy Primer
Szín: világosszürke
Szag: oldószeres
Kiadósság: 200 ml kb. 0,6 m² felületre az alap érdességétől és 

színétől függően
Alap: tiszta, csiszolt P-240 és zsírtalanított
Hőállóság: max. 90 °C
Élettartam / tárolás: megfelelően tárolva 24 hónapig 10 °C - 25 °C, max. 

60 %-os relatív páratartalomnál
Kiszerelés / mennyiség: 200 ml
VOC-érték: 108,6 g
Kibontás után feldolgozható: 3 napig (20 °C)

Ártalmatlanítás:

A kupakok és csomagolások újrahasznosítható anyagokból készülnek. Csak a teljesen üres flakont 
dobja ki. 
A maradékot tartalmazó flakont a veszélyes hulladékokat kezelő helyén kell ártalmatlanítani.


