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RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 SENICA, tel./fax: +421 346 510 404, e-mail: retech@retech.sk, www.retech.com
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EPOXY PRIMER SPRAY  
Univerzálna 1K epoxidová základová farba v spreji.

Vlastnosti: Výhody:
Vynikajúca priľnavosť na rôzne materiály Variabilita využitia (oceľové a pozinko-

vané plechy, hliník, eloxované hliníkové 
plochy, …) 

Možnosť nastavenia aplikovaného 
množstva

Úspora materiálu pri práci, efektivita 
aplikácie 

Dokonalá  odolnosť proti korózii a vzduš-
nej vlhkosti

Dlhodobá ochrana a „uzavretie“ miesta 
opravy

Možná aplikácia „mokrý“ na „mokrý“ Úspora času pri oprave

Aplikácia:
EPOXY PRIMER SPRAY je univerzálna 1K epoxidová základová farba v spreji. Je možné ju aplikovať ako zá-
kladný ochranný nástrek na rôzne materiály, napr. oceľové a pozinkované plechy, hliník, hliníkové eloxované 
plochy, ale i na miestach po brúsení a zváraní pred aplikáciou tesniacich, stierkových a výplňových tmelov. 
Ošetrené plochy dlhodobo poskytujú dokonalú ochranu proti korózii a vzdušnej vlhkosti. Zvyšuje priľnavosť 
fi nálnych lakov.

Návod na použitie:
1. Kovové podkladové plochy zbaviť hrdze.
2. Dôkladne očistiť a odmastiť.
3. Zdrsniť brúsnym papierom P320.
4. Plochu znovu očistiť, odmastiť a vysušiť.
5. Dózu poriadne pretrepať po dobu min 2 minút.
6. Pootočením trysky nastaviť požadované množstvo aplikácie.
7. Zo vzdialenosti cca 25 cm naniesť 1 až 2 rovnomerné vrstvy.
8. Medzi aplikáciami vrstiev nechať odvetrať po dobu 3 až 5 minút.
9. Doba schnutia závisí od hrúbky vrstvy, vlhkosti vzduchu a teplote cca 12 až 15 min (15 až 60 min u stier-

kových tmelov).
Objednávacie kódy:

Názov Sklad. kód Balenie Obsah Obj. číslo

Epoxy Primer Spray  EPS Spray 400 ml 1 35079

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

Prehlásenie:
Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifi káciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručí-

me nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ 
je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradzujeme si všetky práva činiť zmeny v záujme zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.
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