
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Víceúčelový primer s vynikající přilnavostí. Chrání
před korozí materiály jako hliník, anodizovaný
hliník, ocelové plechy a pozinkovanou ocel.

✓ Vynikající přilnavost a ochrana – produkt nestéká a zabraňuje korozi.
✓ Rychlá doba schnutí – přelakovatelný po 12-15 minutách (při 20°C).

✓ Dobrá konzistence – hladký vzhled.
✓ Kompatibilní s předními lakovacími systémy, možná aplikace mokrý na mokré – šetří čas.
✓ Životnost 10 let (při 10-25°C, max. 60% vlhkosti) – dlouhá doba skladovatelnosti.

Epoxy Primer je jednokomponentní primer, který poskytuje vynikající přilnavost a chráni proti korozi. Díky jeho

rychlé době schnutí je ideální na menší opravy a obnovu náhradních dílů. Je také svařitelný a je možné na něj
nanášet tmely-

Primer rychle schne s dobrou konzistencí a lze jej aplikovat mokrý na mokré. Poskytuje dobrou izolaci proti

vlhkosti a je kompatibilní s produkty na bázi vody i na bází rozpouštědel.
Aplikovatelný na hliník, anodizovaný hliník, ocelové plechy, pozinkovanou ocel, čistý kov, sklolaminát a plastové
povrchy (zde se doporučuje primer na plasty!).

Název Zkrat

ka

Velikost Balení Obj. číslo

Epoxy Primer EPXP 500 ml sprej 86375

1. Odstraňte rez, špínu, mastnotu, prach a jiné nečistoty.

2. Povrch musí být čistý a suchý.

3. Důkladně protřepte sprej, dokud se neuvolní míchací kulička a poté ještě další 2 minuty.

4. Držte sprej cca 20-25 cm od povrchu a nastříkejte pár lehkých vrstev metacím pohybem ruky.

5. Poté otočte sprej dnem vzhůru a stříkněte pro pročištění trysky.

6. Přelakovatelný je produkt po 12-15 minutách při 20°C, příp. po 8-10 minutách při použití infračerveného
světla.

Pozn.: Používejte vhodný respirátor.
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INSTRUKCE

EPOXY PRIMER



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Název: Epoxy Primer

Číslo: 86375

Životnost: 10 let (při 10-25°C, max. 60% vlhkosti)

Konzistence: tekutá (1-2 vrstvy = 20-30 µ)
Barva: šedá
Kód celního sazebníku: 32089019

Bezpečnostní list: ano

Báze pojiva: epoxidová pryskyřice
VOC: 723 g/l

Teplotní odolnost: až 90°C


