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Jednofázový multifunkčný primer.

Popis:

RETECH X-PRIMER je čierna kvapalina, ktorá sa počas procesu schnutia mení na matný a pevný 
film. Umožňuje tak rýchle a trvalé priľnutie jednozložkových polyuretánových lepidiel RETECH PU Fix 
Professional 1 a PU Fix Professional 3 na sklo a rovnako tak aj na väčšinu lakovaných i nelakova-
ných kovových povrchov, ktoré navyše chráni pred UV žiarením.

RETECH X-PRIMER spája v jednom výrobku nasledujúce vlastnosti:
• Jednofázový multifunkčný primer na sklo a karosériu vozidla
• Dlhá životnosť
• Zabraňuje korózii v drobných vrypoch a škrabancoch

Aplikácia:

1. Pred použitím RETECH X-PRIMERu dôkladne odmastite a očistite oba lepené povrchy pomocou 
prípravku RETECH MS CLEAN alebo RETECH AUTOCLEAN.

2. Následne RETECH X-PRIMER pred použitím dôkladne pretrepte. Miešajte ešte zhruba minútu po 
tom, ako sa v nádobke ozve zvuk miešacích guličiek.

3. Potom aplikujte RETECH X-PRIMER na sklo alebo na karosériu vozidla manuálne pomocou apli-
kačnej hubky / štetca.

Nelepivý povrch: 3 minúty

Čas použiteľnosti (pred nanesením lepidla PU Fix Professional 1): Min. 5 minút, Max. 24 hodín. Po 
uplynutí 24 hodín reaktivujte nanesením RETECH MS CLEAN alebo RETECH AUTOCLEAN.

Dôležitá poznámka:
Kvôli reaktivite na vlhkosť je potrebné RETECH X-PRIMER spotrebovať zhruba do 1 týždňa od otvo-
renia fľaštičky (pokiaľ je následne správne uzavretá). RETECH X-PRIMER nesmie sa používať, ak 
zostal po dlhšiu dobu otvorený. Vymeňte vnútorné tesnenie a pevne uzavrite okamžite po každom 
použití pre zaistenie maximálnej trvanlivosti. 

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

X-Primer



www.retech.com

P
ro

d
u

k
ty

 n
a

 v
ý

m
e

n
y

 a
u

to
s

k
ie

l

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

Technické údaje:

Chemický základ Polyisokyanát
Farba Čierna
Hustota 950 ± 20 g/cm2

Viskozita 5 - 15 mPas
Obsah pevnej zložky 28 ± 2%
Doba schnutia > 5 min *
Bod vzplanutia <21°C
Aplikačná teplota + 10°C - 35°C
Výdatnosť Približne 150 g/m2

Spôsob aplikácie Hubka / štetec
Čas medzi aplikáciou jednotlivých vrstiev Min. 5 minút
Skladovateľnosť 12 mesiacov

*  Pri 23°C / 50% relatívnej vlhkosti.

Adhézia na sklo a karosériu:
S aktivátorom Dobrá
Bez aktivátora Dobrá

Adhézia s polyuretánovými lepidlami pri aplikácii na:
Farby / laky Dobrá
Železné a neželezné kovy Dobrá

Skladovanie:

Skladujte v uzavretom obale pri teplote 10°C - 25°C na suchom a vetranom mieste.

Objednávacie kódy:

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

X-Primer XPR Fľaštička 30 ml R 34266


