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REMOPLAST PRIMER 
 

 Technický list Technical Data Sheet 
 

Typ 

2K epoxidový základní nátěr s obsahem zinkfosfátu 

s polyamiadduktovým tužidlem  

 

Dobrá korozní odolnost, rychlé zasychání 

 

Odstín 

krémově bílý, světle šedý, červenohnědý 

 

Příprava podkladu 

tryskaný dle EN ISO 12944/4 Norm stupeň 

čistoty Sa 2 ½  

 

Aplikace 

Štětec, vzduch. stříkání, airless  

 

Tloušťka suché vrstvy 

40 - 120 µm, dle způsobu aplikace 

 

Poměr mísení 

6 váhových dílů Remoplast Primer  

1 váhový díl   Remoplast Härter 

 

Doba zpracovatelnosti 

mind. 8 hodin při 20° C 

 

Spotřeba 

teoretická:             0,23 kg/m²/80 µm 

 

Ředění 

materiál je po smíchání obou složek bez 

předreakční doby připravenk použití. Pro ředění a 

čištění nástrojů použijte ředidlo Verdünnung 400. 

 

Schnutí (80 µm TSV) 

bezprašný TG1 - po 20 Min/23°C/50% rlv 

 - po 30 Min/ 7°C/85% rlv 

přetíratelný TG6 - po   3 h/23°C/50% rlv 

- po   6 h / 7°C/85% rlv 

 

Type 

two-component primer, based on epoxy resin, 

and zinc phosphate, polyamin-adduct cured.  

 

Good anticorrosive characteristics, fast drying.  

 

 

Colour 

Crème-white, light-grey, red-brown 

 

Recommended Substrate 

blast cleaned steel grade Sa 2 ½ acc.   

ISO 12944/4  

 

Application 

by brushing, spraying or airless-spraying 

 

Film thickness 

40 - 120 µm, acc. to application method 

 

Mixing ratio 

6 parts by weight Remoplast Primer  

1 part  by weight Remoplast hardener 

 

Pot life 

at least 8 hours at 20° C 

Consumption 

theoretical:  230 g/m²/ 80 µm 

 

Thinner 

after mixing of components, material is ready 

to apply without any pre-reaction time.  

For thinning and cleaning of appliances use 

thinner 400. 

 

Drying time (80µm DFT) 

dust-free TG1  - after  20 min/23°C/50% rH 

  - after  30 Min/ 7°C/85% rH 

overcoatable TG6   - after     3 hrs/23°C/50% rH 

  - after     6 hrs / 7°C/85% rH 
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Viskozita 

thixotropní, nad 100 cp 

 

Spec. hmotnost 

ca. 1,5 g/cm³ ve směsi 

 

Sušina 

ca. 52% objemově, ca. 73% hmotnostně 

Teplotní odolnost 

max. 120°C 

VOC 

ca 400 g/l v závislosti na odstínu 

Omezení použití 

Základní nátěr naneste bezprostředně po otryskání, 

abyste zabránili vzniku bleskové koroze. 

Podklad musí být zbaven nečistoty, solí, vlhkosti a 

okují.  Teplota materiálu a okolí musí být nejméně 

+7°C.  

 

Vzduch a podklad musí být nejméně 3°C nad 

rosným bodem, ale nejméně +7°C. Nadměrné 

překračování daných tlouštěk vrstev vede k 

prodlužování času schnutí. Epoxidové nátěry mají 

tendenci křídovatět, proto doporučujeme pro 

venkovní použití nanést vrchní PUR (např. 

Remoplast UVC Glimmer) 
 

Skladovatelnost 

v originálních nádobách 1 rok 

od data výroby 

Balení 

Složka A: 24 kg 

Složka  B:   4 kg 

 

VbF-klasifikace 

odpadá 

Viscosity 

thixotropic, above 100 cp 

 

Specific gravity 

approx. 1,5 g/cm³ in mixture 

 

Solid contents 

approx. 52% volume, approx. 73% weight 

Temperature load 

up to. 120°C 

VOC 

ca. 400 g/l depend on colour 

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 +7°C.  

Temperature of air and surface at least 3°C 

above dewpoint, at least +7°C. Unnecessary 

high film leads to longer drying times. 

Because epoxymaterials tends to chalking  

at UV-loading we recommend coating with 

PUR-based material before delivering (e.g. 

Remoplast UVC Glimmer). 
 

Storability 

12 month from date of manufacture  

in original barrels 

Packing 

component A: 24 kg 

component B:   4 kg 

 

VbF class 

no declaration necessary 

 

 

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG  Mail: office@rembrandtin.com 

Ignaz-Köck-Straße 15   Tel: +43 1 27702-0 

A-1210 Wien    Fax: +43 1 27702-40 

www.rembrandtin.com 

 

Naše technické listy a kontrolní zprávy jsou zhotoveny 

dle vlastních zkušeností a mají poradit. Nelze z nich 

odvozovat žádnou právní odpovědnost.  

These data are based on experience. As we have 

no influence on the processing, we are only able 

to guarantee the constant quality of our products. 

Subject to alterations. 
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