
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Etch Primer je jednosložkový primer bez obsahu 

chromu. Používá se pro přípravu nepokrytých 

kovových i nekovových povrchů, což podporuje 

přilnavost barvy a chrání ocel proti korozi. 

 Jednosložkový produkt – není nutné žádné míchání 
 Vynikající přilnavost k mnoha kovovým povrchům – všestranná aplikace 

 Kompatibilní s většinou předních lakovacích systémů  
 Použití s jistotou – zákazníci se nevrací, kvůli špatné opravě 

 Vynikající přilnavost k plastům a hliníku – umožňuje provedení základu před aplikací laku, neloupe se 

Etch Primer je jednosložkový plnící základ připravený ihned k použití, dostupný ve formě spreje.  Je bohatý na 

fosfát zinku, což zaručuje vynikající ochranu proti korozi. Je používaný pro přípravu neošetřených kovových 

povrchů, pro podporu přilnavosti barvy a jako ochrana oceli proti korozi. Etch Primer může být aplikován na: 

neošetřenou ocel, hliník, galvanizované a pozinkované oceli, plně vytvrzenou barvu, polyesterové plniče a 

sklolaminát.. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

Etch Primer EP 450 ml sprej 83270 

1. Důkladně odmastěte povrch vhodným čističem (KENT Acrysol - kov, Eco Panel Degreaser - plasty a hliník). 
2. Obruste namokro nebo na sucho hrubostí 280-320, znovu očistěte, osušte a odmastěte povrch. 
3. Před použitím sprej důkladně protřepte (minimálně 2 minuty). 
4. Naneste 1 - 2 lehké rovnoměrné nástřiky a mezi nástřiky nechte produkt 3 - 5 minut odvětrat. 
5. Před přelakováním nechte produkt 10 - 20 minut zaschnout. 

 

TIP: Doba schnutí je závislá na tloušťce vrstvy, okolní vlhkosti a teplotě. Pro nejlepší výsledek přelakujte do 1 hod. 
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INSTRUKCE 

ETCH PRIMER 



Číslo výrobku:          83270 

Název:                       Etch Primer 

Životnost:  24 měsíců 

Balení:  450 ml – sprej 

Barva:  světle šedá 

Báze:  modifikovaný epoxid 

Konzistence:  světle šedý povlak 

Celní kód:  3208 9091 5 

VOC:  675 g/l 

Zkouška solnou mlhou: > 400 hodin ASTM B117-11 

Přilnavost při šráfování: min. 80% (ASTM) 

 

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. 

ETCH PRIMER 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, 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 


