
Obchodní název BODY 989 EPOXY PRIMER
Charakteristika Epoxydová, dvousložková základní barva s vysoce antikorozními, izolačními

a plnícími schopnostmi. Má velmi dobrou přilnavost, je odolná vůči oděrům a
povětrnostním vlivům. Nanáší se na čisté, neobroušené, kovové, hliníkové,
nerez a pozinkované povrchy. Lze je použít i na staré nátěry. Tuží se tužidlem
BODY 989 EPOXY HARDENER v poměru 4:1. Ředí se akrylátovým
ředidlem BODY ACRYL THINNER do 20-30% a nanáší se stříkací pistolí
průměr trysky 1,8 mm.

Obch. reference pro
objednávku

1320100050 – šedá  1L plechovka / 6 ks
1320000026 – šedá  25kg plechovka / 1 ks
1320100026 – žlutá  25kg plechovka / 1 ks
1320900042 – 989 Hardener  250ml / 6 ks
1320900052 – 989 Hardener  3,7L plechovka / 4 ks

Použití K provádění základních nátěrů pod všechny druhy plničů 3+1, 4+1, 5+1 aj.
Skladovatelnost 24 měsíců
Ředidlo BODY ACRYL THINNER (normální, zpomalující, velmi zpomalující)

Doporučené zředění:  20 – 30%
Tužidlo BODY 989 EPOXY HARDENER

Max. objemový poměr tužení:            25%
Schnutí / 20°C 6 hodin / 20°C; 1 hodina / 80°C
Způsob aplikace Stříkací pistole: tryska: 1,8 mm

Příklad nátěrového postupu
A) Příprava podkladu

B) Aplikace výrobku

C) Následná operace

Plochu, kterou hodláme nazákladovat, musíme velice dobře očistit a odmastit.
Staré laky je nutné přebrousit.
BODY 989 EPOXY PRIMER natužíme tužidlem BODY 989 EPOXY
HARDENER v poměru 4:1. Velice dobře promícháme. Poté naředíme BODY
ACRYL ředidlem od 20 – 30%, znovu promícháme, přecedíme a můžeme
aplikovat.
Po uschnutí a přebroušení můžeme aplikovat všechny druhy plničů. Pokud
použití plničů není zapotřebí, můžeme po obroušení přelakovat všemi
lakovacími systémy.

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

R10 Hořlavý. R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
R22 Zdraví škodlivý při požití. R38 Dráždí kůži. R43 Může vyvolat
senzibilaci při styku s kůží. R45 Může vyvolat rakovinu. S2 Uchovávejte
mimo dosah dětí. S23 Nevdechujte plyny/páry. S24/25 Zamezte styku s kůží a
očima. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

První pomoc S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím
vody. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení.

Klasifikace Xn – zdraví škodlivý, T – toxický, N – nebezpečný pro životní prostředí
Nesmí se tužit jiným tužidlem než BODY EPOXY HARDENER!


