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      TECHNICKÝ LIST 
          

 

 EPOXY PRIMER 2:1 

Číslo výrobku: 14554 

 

Určený způsob použití: Opravy automobilů / Plnič 

 

Obecná charakteristika:  2K epoxidový základní nátěr je bezchromátový 

plnič na bázi epoxidové pryskyřice pro efektivní 

lakování užitkových vozidel a autoopravy.  

Vynikající tekutost, rychlé schnutí a vynikající 

pohlcování prachu ze spreje umožňují rychlou 

přetíratelnost při současném optimálním 

zachování lesku. Mimořádně vhodný jako základ 

pro polyesterové tmely.  

 

Charakteristika produktu: vynikající tekutost, rychlé schnutí a vynikající 

pohlcování prachu ze spreje, rychlé schnutí, lze 

přelakovat již po cca 45 minutách, vysoké 

zachování lesku aplikací mokrý na mokrý, 

přilnavost na ocel, hliník a pozinkovaný plech. 

  

Fyzikální a chemické vlastnosti:  
Báze: kombinace epoxidové a polyamidové pryskyřice 

Barva:  světle šedá 

Specifikace: satén mat DIN 67530 

 Specifická hmotnost: 1,3-1,4 g/cm³ DIN 51757 

 Viskozita: tixotropní 

Obsah VOC:  Limitní hodnota EU pro produkt (kat. B/c): 540 

g/l 

tento výrobek obsahuje max. 540 g/l VOC /4,50 

lbs/gal/ 

 Aplikace: 

 
Podmínky zpracování:   od + 10 ° C až do 80% relativní vlhkosti vzduchu 

Vhodné podklady:  železo, ocel, hliník, pozinkovaný plech (vyjma 

žárového pozinku), zbroušené staré nátěry 

Příprava podkladu:  Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu, rzi, 

odmaštěný a zbroušený 

Poměr tužení:    2 : 1  

255 – epox.tužidlo 
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Proces aplikace:   2K epoxidový základní nátěr lze aplikovat 

stříkáním 

 Aplikace (vzduch): 

 Viskozita: 16-18 s 4mm DIN  

  Tryska: 1,2-1,6 mm 

 Tlak: 2 bary 

 Počet vrstev: 1-2 

Ředidlo: ředidlo (přidat 10-25 %) 

Čas sušení: na prach: po cca 10-15 min 

 Další vrstvu lze nanést: po cca 30-45 min, v 

závislosti na tloušťce laku 

 Brousitelný: po cca 6-8 hod při 20 °C 

Přelakovatelné tmely: Přetíratelný tmely po 30 minutách při 60°C nebo 

1-2 hodinách při pokojové teplotě. nenanášejte 

film o tloušťce větší než 25 µm (1 tenká vrstva), 

pokud budou pro přetírání použity tmely 

Doba zpracovatelnosti: 5 hod 

Základní nátěr: 2K epoxy primer 25-50 µm tloušťka suchého 

filmu 

Vrchní nátěr: 1K a 2K nátěry 

Spotřeba: 9-10 m²/l (do 35 µm tloušťky suchého filmu) 

Speciální poznámky:  po 48 hodinách je možné brousit 

 

Po použití: Nářadí očistěte ihned po použití, v případě 

potřeby nitro ředidlem. Mlhu ze spreje očistěte 

okamžitě nitro ředidlem. Zaschlou barvu 

odstraňte odstraňovačem silikonu. 

Bezpečnostní instrukce: 

• Držte mimo dosah dětí 

• Skladujte na dobře větraných místech 

• Skladujte mimo dosah jídla, nápojů a 

krmiva pro zvířata 

• Zabraňte kontaktu s kůži a očima 

• Noste ochranné oblečení, rukavice, brýle a 

obličejovou ochranu 

• při požití okamžitě vyhledejte lékařskou 

pomoc a ukažte tento obal nebo označení 

Skladování: 3 roky v originálním neotevřeném balení 

 

 

 

 
Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: 
objednávky@son-web.cz 
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list. 


