
 

Prosol 2K Epoxiprimer är en högkvalitets epoxifärg i 2-k sprayflaska. Ger mycket god 
vidhäftning på de flesta material och utmärkt korrosionsskydd. Sprayflaskan gör att färgen 
producerar en slät och fin yta. Kan övermålas med de flesta sorters färg. 
Lösningsmedelsbeständig. Isolerar väl, torkar effektivt. 

YTOR: 
Aluminium – slipa med P60 
Zink, Stål – slipa med vinkelslip P24-36 eller blästra 
GRP (glasfiberarmerad polyester) – slipa P120 
Gelcoat – slipa P120 
Ytorna måste vara rena, fri från föroreningar.  
Rengör ytorna med Double Coat Avfettning. 
Använd inte 2-k epoxiprimers på syrahärdande produkter. 

EGENSKAPER: 
Enastående tork- och isoleringsegenskaper 
Utmärkt vidhäftning och korrosionsskydd 
Optimalt flyt och ytfinish 
Övermålningsbar med Double Coat 
Säker och ren överföring av härdaren 
Hög motståndskraft mot kemiska och mekaniska påfrestningar 
Bränslebeständig, lösningsmedelsbeständig, kemikaliebeständig 

Kulör / glans:  
Beige / Matt  

Förberedelse:  
Skaka burken kraftigt tills blandningskulorna rör sig fritt! 
Före beläggning, ta bort den röda knappen från säkerhetslocket, vänd på 
sprayburk 180°, dvs upp-o-ner och fäst knappen på stiftet på aerosolens bas. 
Tryck på den röda knappen med din handflata tills ett stopp nås. 

Application: 
2 coats, dry film thickness 70 mikron 

Flash-off: mellan lager:  
10 - 15 min. mellan varje lager 
(beroende på temperatur) 

Flash-off: färdig yta:  
ca. 30 min. före materialet kan flyttas eller placeras under IR-lampa för förhöjd 
härdningsprocess. 

Efter användning:  
Vänd burken upp och ner och spraya tills ventilen är ren, detta 
förhindrar att ventilen täpps igen. 

Tekniskt datablad 
Prosol 2K Epoxiprimer



Torktider: 
Övermålningsbar med annat färgsystem: 50 - 60 min i 20° C. 
Dammtorr efter: 15 min. / 20° C 
Kan hanteras med händer: 5 h / 20°C 
Kan slipas efter: 12 h / 20°C eller 30 min. / 60°C 
IR-tork: kan slipas efter 1 timme 
Pot-Life: 4 dagar 
Torrslipa färdig ytan inför täckfärg vid behov med: P400 - P 500 
Våtslipa: P 800 
Lokalens förutsättningar: Från +10°C med upp till 8 0% relativ luftfuktighet. Efter 3 dagar 
måste ytan slipas för god vidhäftning. Mindre än 3 dagar krävs ingen slipning för 
vidhäftningens skull. 
Förvaring: I tättslutna originalförpackningar minst 12 - 18 månaders hållbarhet 
VOC Regelverk: 
Denna produkt innehåller max. 650 g/l VOC [ 5.43 lbs/gal] 

Ansvarsfriskrivning 

Information: Läs motsvarande säkerhetsdatablad 
Databladet är endast för informationsändamål! Informationen som ges är i enlighet med vår 
kunskap upp till de senaste standarderna och är baserad på många års erfarenhet av 
tillverkning av våra produkter. Informationen är icke bindande och utan garanti. 
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