
Dvousložková základní nátěrová hmota
Two Component Primer

REMOPLAST MSR ULTRAPRIMER
Vysokosušinový, dvousložkový, základní epoxidový nátěr, odolný vůči mechanickému namáhání. 
Velmi rychlé schnutí s dlouhou dobou zpracovatelností. Použitelný také při nízkých teplotách do 0 
°C. Přilnavost na ocel a zinek. Zajištuje maximální difúzní ochranu díky obsahu železité slídy a lame-
lárních pigmentů. Obsahuje aktivní antikorozní pigmenty.
Low VOC high solid 2-component Epoxy-based high build special coat. Fast drying and long potlife. Suitable 
even at low temperature down to 0 °C. Good adhesion on steel and zinc. Contains lamellar, micaceous iron 
oxid and anticorrosive Pigments for maximal seal against diffusion.

rychlé schnutí
fast drying

180 μm TSV v jednom nástřiku
up to 180 µm with one layer

použití až do 0 °C
low temperature drying down to 0 °C

dlouhá doba zpracovatelnosti 4h/20 °C
long pot life 4h/20 °C

vysoká vydatnost při 18 kg/m² TSV 80 μm
high spreading rate at 0,18 kg/m2 TSD 80 µm

vysoce sušinový TOP produkt s 85 % podílem 
pevných částic
low VOC high solid TOP product with solid 
content of 85 %
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REMOPLAST MSR ULTRAPRIMER 

Technické údaje:
Odstíny:  červeno-hnědá, světle-šedá
Příprava podkladu: Ocel: tryskat na  Sa 2 ½ dle EN   
   ISO 12944/4
   Zinek: osveepovatí

Zpracování:
Aplikace: štětcem, airless nebo válečkem
Doporučená tlouštˇka nátěru: 80–180 μm, podle metody 
aplikace
Poměr tužení: 10:1 Remoplast MSR Ultraprimer : Remo-
plast Speed Hardener
Zpracovatelný: 4 hod. při 20 °C

Vydatnost směsi: teoreticky 0,18 kg/m²/80 μm
Ředidlo: po smíchaní obou složek je směs připravena bez 
předreakční doby k aplikaci. Ředidlo 400 používáme pouze 
při teplotě pod 20 °C (max. 3 %).

Technical Data:
Colour:   red-brown, light-grey
Recommended 
Substrate:  steel: blast cleaning (grade Sa 
   2 ½) acc. ISO 12944/4
   zinc: sweeping 

Application:
Application: by brushing, airless-spraying or rolling
Film thickness: 80–180 µm, according to the application 
method 
Mixing ratio (by weight): 10:1 Remoplast   
MSR Ultraprimer : Remoplast Speed Hardener
Pot life: 4 hours at 20 °C

Spreading rate in mixture: theoretical 0,18 kg/m²/80 μm
Thinner: ready for application (no prereaction needed) 
Thinner 400 just for temperatures below 20 °C
(max. 3 %).

DObA SCHNUTí
DryinG TimE

bezprašný
dustfree

cca. 20 min.
approx. 20 minutes

zaschlý na dotek 
tackfree

2 hodiny
2 hours

přetiratelný
overcoatable

3 hodiny
3 hours

Doba schnutí 20 °C (80 µm TSV)
Drying time 20 °C (80 μm DFT)

Teplotní odolnost: : max. do 120 °C trvale / 150 °C 
krátkodobě

Obsah pevných částic ve směsi: ca. 85 % váhově/
objemově 72 %

Specifická hmotnost ve směsi: ca. 1,6 g /cm³ v závislosti 
na odstínu

VOC: 240 g/l – počítané ve směsi

Temperature resistance: up to 120 °C permanent / 
150 °C peaks

Solid contents in mixture: approx. 85 % weight / Volume 
72 %

Specific gravity in mixture: approx. 1,6 g/cm³, according 
colourshade

VOC: 240 g/l – calculated in mixture



Pokyny pro aplikaci: 
Základní nátěr aplikujeme ihned po otryskání,abychom 
zabránili tvorbě vzdušné koroze. Povrch musí být před apli-
kací čistý zbaven, solí, vlhkosti a bez okují. Teplota povrchu 
a prostředí by během aplikace a zasýchání neměla klesn-
out pod 0 °C a  max. relativní vlhkost vzduchu musí být 80 
%. Teplota podkladu musí být minimálně 3 °C nad rosným 
bodem, ale min. 0 °C.

Zabraňte překročení předesané tloušťky vrstvy. Zkrátíte tak 
dobu schnutí.Jako každá epoxidová barva, má Remoplast 
MSR Ultraprimer tendenci pod vlivem UV-záření křídovatět. 
Proto doporučujeme při vekovním použití překrýt vrchním 
nátěrem Remoplast UVC Glimmer. 

Při použití aminových tužidel díky jejich vlastnímu z bar-
vení může dojít, k lehké změně odstínu základní barvy, 
především u světlých a zářivých odstínů. 

Klasifikace dle Vb-F (hořlavé kapaliny): odpadá

Remark: 
The primer must be applied immediately after sandblasting 
to avoid flashrust. The surface has to be free of dust, salt, 
moisture and ice. Ambient air temperature and temperature 
of surface at least 0 °C max. humidity 80 % during applica-
tion and drying. Temperature of surface 3 °C above dew-
point, at least 0 °C. 

Unnecessary high film thickness causes longer drying 
times. Like all Epoxies Remoplast MSR Ultraprimer tends 
to chalking when UV-loaded. In weathered conditions use 
Remoplast UVC Glimmer as finishing coat. 

Slight colour differences, mainly on light and brilliant 
colourshades, may appear caused by the colour influence 
of amine-hardeners

VbF – class: no declaration necessary

REMOPLAST MSR ULTRAPRIMER 



Rembrandtin s.r.o.
Gajdošova 7, 615 00 brno, Česká republika

Phone: +42 (0) 533 432 321-3
Fax: +42 (0) 533 432 343

info@rembrandtin.cz
www.rembrandtin.cz  

The current General Terms and Conditions, as available under www.rembrandtin.com, shall apply.

Člen skupiny RIH. A member of the RIH Group.

Tyto údaje jsou založeny na zkušenosti, za jejich úplnost neručíme. Protože 
nemáme vliv na zpracování, je úkolem objednatele, aby před použitím produktu 
sám zkontroloval, zda je pro jeho účely použití vhodný. Jakékoliv změny pra-
covního postupu, podmínek prostředí nebo nedodržení pokynů mohou negativně 
ovlivnit výsledek.

This data is based on experience, for its completeness we assume no liability. As 
we take no influence on the processing, it lies within the obligation of the customer 
to test, whether it is suitable for the intended purpose, before using the product. 
Any change in the processing procedure, the environmental conditions or the 
failure to comply with instructions may unfavourably influence the result. 

 


