
 

 

  

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ 
 

2K EPOXY PRIMER  

Арт. номер:                                14554 

 
Приложение:                                                Авторепаратурен продукт
 
Общи характеристики :            2К грунд без съдържание на хром, на базата на 

епоксидни смоли, подходящ за повърхности от 
стомана, алуминий и фибростъкло. Благодарение на
 отличната абсорбция, краткото време за съхнене и 
равномерното разливане, обработените 
повърхности ще са с отлична адхезия; при 
нанасяне мокро в мокро дава дълбок блясък на 
следващите слоеве – база или боя.
Може също да се използва за основа на 
полиестерни китове и плътни слоеве течен кит.

                                                                                    Отлично абсорбиране на прах и разливащи 
свойства при нанасяне. Бързо изсъхване, може 
да се нанесе отново след около 45 минути, 
високо задържане на гланц чрез обработка с 
мокро в мокро, адхезия към стомана, алуминий 
и поцинкована ламарина.

 
Продуктови характеристики :                     
                 

 
Физични и химични свойства: 

Осно на биндера:              Комбинация от епокси-полиамидни смоли  
Цвят/Гланц :                     Светлосив/ Степен на гланц: сатен мат DIN 67 530
Спецификация  :              Специфично тегло 1,3 - 1,4 гр/см³ DIN 51 757             
                                             Вискозитет- тиксотропичен
Съдържание на ЛОС :   Лимитни стойност за продукта (Категория Б/в): 540 гр./л. 
                                               Този продукт съдържа максимум 540 гр./л. ЛОС.                                                                           

 
Приложение:  
                                                        
Условия на работа :          От + 10 °C и до 80 % относителна влажност на въздуха.
Повърхности :                    Желязо и стомана, алуминий, шлайфана галванизирана 
стомана, сухи и шлайфани повърхности със стара боя.
Подготовка :                    Работи се на чиста, суха повърхност без 
ръжда, прах и мазнини. Шлайфане и обезмасляване.
Съотношение :                   2 части 2K Epoxy Primer според обема
                                              1 част втвърдител според обема
Нанасяне:                           с бояджийски пистолет
                                              Вискозитет  : 16 - 28 сек 4mm DIN                                  
          



 

 

 
 
                                              Дюза : 1.2 - 1.6 mm  
                                              Налягане  : 2 bar 

 Слоеве : 1 – 2  

Разредител  :                  10 - 25 % 
Време за съхнене  :      На прах: след около10 - 15 мин 
                                         За повторно нанасяне: след около 30 - 45 мин в 
зависимост от плътността  на слоя
                                       Готов за шлайфане: след около  6 – 8 ч при 20°C 
Нанасяне на кит :      Може да се нанесе кит след 30 мин при 60 °C или 12 часа на 
стайна температура. Да не се нанася повече от 25 μm дебелина на слоя епоксиден 
грунд (1 тънък слой), когато след това ще се нанася кит.
Живот на сместа  :          5 ч 
Грунд :                              2K Epoxy Primer 25 - 50 μm дебелина на сухия филм 
Боя :                                  1K и 2K бои
Разход :                   

 

9 - 10 m² / l (до 35 μm дебелина на сухия слой ) 
Забележка  :              След 48 ч грунда трябва да се шлайфа
 
След употреба:          Почистете инструментите незабавно с нитро разредител. 
Мъглата от продукта изчистете веднага с нитро разредител. Засъхнал продукт се 
отстранява със смивка.  
 
Инструкции за безопасност : 

Да се съхранява извън обсега на деца.
Да се съхранява на добре проветриво място.
Да се съхранява отделно от храни, напитки и животински храни.
Да се избягва контакт с очите и кожата.
Да се носят подходящи защитни ръкавици и защитна маска за лицето.
При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ и покажете 
опаковката или етикета.
 

 
 
 
 
 
 

Съхранение: Минимум 3 години в оригинална неотваряна опаковка.
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