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 2K Epoxy-Grundfüller dvousložkový základ/plnič 
  

Výrobek č: 680032  béžový   680033 šedý   680034 černý 
 
Technologie SprayMax 
Široký rozptyl ( analogický ke stříkací pistoli) 
Stálý tlak na trysce (do úplného vyprázdnění dózy) 
     
Charakteristika výrobku:  
● vynikající přilnavost a antikorozní ochrana na oceli, pozinkované oceli a 
    hliníku. 
● dlouhá doba zpracovatelnosti (4 dny) 
● můţe být přetírán polyesterovými barvami 
● velmi dobré parametry schnutí 
●  vynikající atomizace 
●  snadná a rychlá aplikace 
●  rovnoměrný rozliv  
●  přetíratelný jedno i dvousloţkovými barvami a bezbarvými laky 
●  dobré izolační vlastnosti 
●  odolný rozpouštědlům 
●  můţe být přetírán mokrý do mokrého po 20 min.                       
                             
  Použití: pro menší opravy Spot repair , lakování dílů   
                 

 
Vhodný podklad : /řádně předupravený,očištěný a osmirkovaný/ 
▪ čistý kov               ▪  původní nátěry            ▪ UP tmely 
▪  hliník-elox           ▪ pozinkované povrchy    ● GFK materiály, staré lakované povrchy 
Nepoužívejte 2K EPOXY  GRUNDIERFILLER na reaktivní základy. 
 
Příprava:▪  Povrch očistěte „Odstraňovačem silikonu“ SprayMax 680090 a přebruste vhodným   
                    brusným  papírem.  
                 ▪ Smíchání produktu s tuţidlem.  Z víčka vyjměte červený knoflík a nasaďte jej 
                   na ventilek na spodu plechovky. Zamáčkněte aţ na doraz.                                     
                 ▪ Nádobku silně protřepte po dobu 2 minut před a po zmáčknutí červeného knoflíku, aby  
                   došlo k promíchání 2K barvy a tuţidla.  
                   Vyzkoušejte aplikaci. Po promíchání lze používat po dobu min. 4 dnů ( 20st.C) 
                                 
Aplikace: 
                   interval mezi nástřiky 10-15 minut 
                   2 vrstvy (70um)                                          zasychání na vzduchu 12 hod(při 20ºC)                       
                                                                                      urychlené schnutí  70 min (při 60ºC)                                                                                       
                   

 ↓ 
                   infračervené  vytvrzování                                                                
                   je moţné                                                                   
          
                    
PO ZASCHNUTÍ JE MOŢNÉ BROUŠENÍ ZA MOKRA (P800-1000) NEBO ZA SUCHA (P400) 
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Parametry: 

Pojivová báze :                                          lak : 2K epoxidová pryskyřice 

                Tužidlo :  aminy 

Podíl pevné složky(sušiny):                     cca 55% váhových směsi ( bez hnacího plynu) 

VOC emisní hodnoty:                               625 -648 g/l  -    250 - 259 g v jedné dóze 

                                                                      Pro bližší informace – viz. bezpečnostní list 

Vydatnost :                                                 cca  7 m²  při 20 μm, ca 1m² při 100 μm suchého filmu 

Stupeň lesku:                                             matový 

 
 
 
Upozornění: ▪ Pouze pro profesionální pouţití 
                      ▪  Doba zpracovatelnosti 4 dny od promíchání s tuţidlem 
                      ▪  Pokud je 2K EPOXY PRIMER-FILLER přetírán po 24 hodinách,je nutné jej nejprve  
                          lehce zdrsnit  
                      ▪   Skladovatelnost 24 měsíců při (20ºC)  
 
Tato informace odpovídá našim současným vědomostem o výrobku a je vodítkem pro pouţití. Neslouţí jako garance 
vlastností  nebo vhodnosti aplikace pro daný účel. Uţivatel musí respektovat údaje uvedené na obalu výrobku. 

 
 

 


