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REMOPLAST UVC PL HS ES 
 
 Technický list Technical Data Sheet 
 
Typ 

dvoukomponentní jednovrstvá nátěrová hmota s 
vysokým obsahem sušiny na bázi acrylové 
pryskyřice s obsahem hydroxylových skupin a 
alyfatického izokyanátu (polyuretan) s antikorozní 
ochrannou a lamelárními pigmenty. 
Dobrá odolnost vůči zažloutnutí. 

 
Odstíny 
dle RAL 
 
Doporučený základ 

tryskaná SA 2 ½ dle EN ISO 12944/4 
Ocel: 

sweepovaný 

Zinek: 

Aplikace 
Štětec, váleček nebo airless 
 
Doporučená tloušťka vrstvy 
80 – 150 µm při aplikaci airless 
 
Poměr mísení 
10 váhových dílů  Remoplast UVC PL HS ES 
  1 váhový díl  PU-Härter 400 UVC 
 
  7 obj. dílů Remoplast UVC PL HS ES 
  1 obj. díl   PU-Härter 400 UVC 
 

   Doba zpracovatelnosti 
min. 3 hodiny při 20°C / 24 hodin při  5°C 
 
Spotřeba ve směsi 
teoretická:  4,5 m² / kg /100 µm  
 
Ředidlo 
Verdünnung 200 
 

Type 
high solid two-component single coat based on 
hydroxyl group containing acryl resins and 
aliphatic isocyanates with anticorrosive and 
lamellar pigment. 
Good resistans to yellowing. 
 
Colours 
according to RAL 
 
Recommended Substrate 

blast cleaning (grade SA 2 ½ ) acc. EN ISO 

12944/4 

Ocel: 

Zinc

sweeping 

: 

Application 
by brushing, rolling or airless-spraying 
 
Recommended film thickness 
80 – 150 µm for airless-spraying 
 
 
Mixing ratio 
10 parts weight Remoplast UVC PL HS ES 
  1 part   weight PU hardener 400 UVC 
 
  7 parts by volume Remoplast UVC PL HS ES 
  1 part   by volume PU hardener 400 UVC 
 
Pot life 
at least 3 hours at 20°C / 24 hours at 5°C 
 
Consumption in mixture 
theoretical:  4,5 m² / kg /100 µm 
 
Thinner  
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Schnutí při 100 µm 
bezprašný TG 1      45 min. /20°C          
manipulovatelný TG 6  7 hodin/20°C   
vytvrzený      5 dní / 20°C    
 
Viskozita 
strukturní viskozita, ca.600 cp 
 
Spec. hmotnost ve směsi 
dle odstínu 1,4 ± 0,1 g/cm³ 
 
Sušina ve směsi 
ca. 63 % ± 1 objemově 
 
Teplotní odolnost 
krátkodobě max. 150°C 
trvalá zátěž: max. 120°C 

 
VOC 
322g/l ve směsi 

 
Pokyny 
Neaplikujte při teplotách pod +5° C (s 
urychlovačem 0°C) a  při rel. vlhkosti vzduchu 
nad 80%. 
Teplota vzduchu a povrchu musí být během 
aplikace a schnutí nejméně 3°C nad rosným 
bodem. Při použití na ocelové konstrukce odolný 
až do korozní kategorie C3, na sweepovaném 
zinku do C4. 
 
 
Skladovatelnost 
v originálním obalu 1 rok od data výroby 

Balení 
Komponent A: 10 kg   
Komponent B:   1 kg 
 
 
 

Thinner 200 
Drying time at 100 microns 
dust free          45 min.  / 20° C               
dry to touch    7 hours /20° C              
well cured       5 days  /20° C      
 
Viscosity 
structural viscous, ca.600 cp 
 
Specific gravity in mixture 
RAL: approx. 1,4 ± 0,1 g/cm³ 

 

Solid contents in mixture 
approx.63 % ± 1volume  
 
Temperature stability 
short-term: up to. 150°C 
constant load: max. 120°C 

 
VOC 
322g/l in mixture 

 
Remarks 
Minimum application temperature +5°C (with 
accelerator suitable till 0°C). 
Maximum rel. humidity 80%. 
Temperature of air and surface must always be a 
minimum of 3°C above dew point during 
application and drying process. Application on steel 
up to category C3, on galvanized sweepblasted steel 
C4. 
 
Storability 
12 month from date of manufacture in original cans 

Packing 

Component A: 10 kg   
Component B:   1 kg 
 
 
 

 
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 
 
 

Tyto údaje se zakládají na zkušenostech. Protože nemáme vliv na aplikaci nátěru, můžeme pouze zaručit 
konstantní kvalitu našich produktů. Změny vyhrazeny   5/06/14 

 
 

mailto:office@rembrandtin.com�
http://www.rembrandtin.com/�

	REMOPLAST UVC PL HS ES
	Technický list Technical Data Sheet
	Viskozita
	RAL: approx. 1,4 ( 0,1 g/cm³
	Sušina ve směsi
	Solid contents in mixture
	Teplotní odolnost
	Temperature stability
	VOC
	VOC
	Pokyny
	Remarks
	Skladovatelnost
	Application

	Storability

