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CHEP1K // CH80027//  NÁTĚRY, PRIMERY A OCHRANNÉ VRSTVY

1K EPOXY PRIMER SPRAY
Všestranný primer a antikorozní ochrana

CHARAKTERISTIKA:
1K EPOXY PRIMER SPRAY je všestranný primer a antikorozní ochrana

poskytující excelentní přilnavost k plechu, nerezu, hliníku, eloxovanému

hliníku a další materiálům. Velmi rychle zasychá a díky speciálnímu 

aplikátoru jej lze plynule aplikovat jak vodorovně, tak svisle (pootočením ústí

trysky o 90°) a regulovat množství aplikovaného produktu (pootočením páčky

na zadní straně trysky směrem doprava nebo doleva). Je přelakovatelný

všemi typy barev, lze jej nanášet „mokro na mokro“ a má vynikající izolaci

proti vzdušné vlhkosti. Je vhodný pro bodové a drobné opravy. Je taktéž

aplikovatelný na staré laky, na laminát a předem ošetřené plasty.

APLIKACE:
1K EPOXY PRIMER SPRAY se používá ve strojírenství, v autoservisech, 

klempířských dílnách, kovovýrobě apod. jako rychlá, 100% účinná antikorozní 

základová barva/primer. Je nedílnou součástí přípravy povrchů (konstrukce, 

díly, sestavy, plochy apod.) před dalšími operacemi (např. barvení a lakování).

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Povrch aplikace musí být čistý, odmaštěný a suchý. Na odmaštění použijte

SOFT CLEANER (Art.Nr.: CH80079). Odmašťovač nechte úplně odvětrat.

2. Z kovových povrchů odstraňte veškerou korozi.

3. Pro lepší přilnavost zdrsněte povrch (hrubost P80 až P400).

4. Protřepejte dobře sprej po dobu 2 minut.

5. Nastavte aplikační trysku na požadované množství materiálu.

6. Aplikujte 1 až 2 vrstvy ze vzdálenosti cca 25 cm.

7. Mezi vrstvami nechejte produkt vždy odvětrat 3 - 5 minut.

8. Doba zasychání závisí na tloušťce vrstvy, vlhkosti vzduchu a okolní teplotě

cca 12 až 15 min, v lakovací peci 8 až 10 min (15 až 60 min u stěrkových

tmelů).

9. Po aplikaci vyčistěte trysku odstříknutím spreje hlavou dolů.

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol ///// Barva: šedá

Zápach: po ředidlech /////  Zápalná teplota: 240 °C 

Bod vzplanutí: <0 °C ///// Hustota: 0,82 g /cm3

Obsah VOC: 683,4 g/l …….... (83,84 %)

Obsah neprchavých složek: 16,0 %

SKLADOVÁNÍ: 
10 let na suchém 

a chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí 

údaje o bezpečnosti, které jsou 

uvedeny v bezpečnostním listu 

výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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