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2K Epoxy Primer
Dvojzložkový podkladový nástrek - Primér.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

2K Epoxy Primer KEP Spray 200 ml 1 35291

Vlastnosti: Výhody:
• Výborná priľnavosť • Variabilná aplikačná tryska umožňujúca 

rôznu šírku nástreku
• Vynikajúca protikorózna ochrana 

na oceli, pozinkovanej oceli, hliníku 
a sklolamináte

• Po preschnutí možnosť prekrytia  
polyesterovými tmelmi

• Rýchle schnutie • Dlhá doba opracovateľnosti 3 dny
• Výborné krytie • Odolný voči rozpúšťadlám aj na báze 

epoxidovej živice
• ľahké brúsenie za mokra aj za sucha • Praktické 200 ml balenie 
• Výborná izolácia proti vlhkosti • Neobsahuje izokyanáty
• Použitie ako primer aj ako plnič • Pre lakovateľný všetkými základnými 

lakmi na vodnej báze, s obsahom 
rozpúšťadiel a 1K a 2K krycími lakmi

Aplikácia:

2K EPOXY PRIMER je dvojzložkový podkladový nástrek použiteľný na všetkých kovových podkla-
doch ako ocelový plech, pozinkovaný oceľový plech a hliník. Sú tu dosiahnuté najlepšie vlastnosti 
z hľadiska priľnavosti a protikoróznej ochrany. Veľmi dobrá priľnavosť aj k sklolaminátu. Po preschnutí 
sa naň dajú naniesť aj polyesterové tmely. Neobsahuje izokyanáty. Ideálne pre použitie v autoopravá-
renstve a priemyslovom lakovaní.
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Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

1. Podklad očistiť, obrúsiť hrubosťou P-240 a pred samotnou aplikáciou 2K EPOXY PRIMERU od-
mastiť pomocou RETECH AUTOCLEAN

2. Pretrepať sprej až do počuteľného nárazu oboch miešacích guličiek

3. Odstrániť krytku na dne spreje a vytiahnuť kolík pomocou vloženého krúžku až na doraz. 

3. Následne otočiť krúžok o 360°

4. Nádobku dôkladne pretrepať po dobu min. 2 minút

5. Aplikovať nástrek vo vrstve:
  ako primer - 1 nástrek o celkovej vrstve 15 - 20µ
  ako plnič - 2 nástreky o celkovej vrstve 40 - 50µ
 odvetranie medzi jednotlivými nástrekmi cca 5 min.

7. Otočením spreja dnom hore a krátkou aplikáciou vyčistiť aplikačnú trysku

8. Schnutie:
  vzduchom pri 20 °C - 8 hod.
  vzduchom pri 60 °C - 25 min.
  Pomocou IR – 20 min. 

9. Po vysušení sa dá brúsiť aj mokrou, tak suchou cestou

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Spojivová báza: Epoxy Primer
Farba: svetlo šedá
Zápach: po rozpúšťadle
Výdatnosť: 200 ml na cca. 0,6 m² podľa členitosti a farby podkladu
Podklad: očistený, obrúsený P-240 a odmastený
Teplotná odolnosť: max. 90 °C
Trvanlivosť / skladovanie: 24 mesiacov pri správnom skladovaní 10 °C - 25 °C, 

relatívna vlhkosť vzduchu max. 60 %
Nádoba / obsah: 200 ml
VOC – hodnota: 108,6g 
Spracovateľnosť po otvorení: 3 dni (20 °C)

Likvidácia:

Krytky a obaly sú vyrobené z recyklovateľných materiálov. Likvidujte prosím len úplne vyprázdnené 
nádobky. 
Nádobky so zbytkami odneste na miesto určené pre nebezpečné odpady.


