REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG
Ignaz-Köck-Straße 15
1210 WIEN
Österreich

REM 61 DB87 PRIMER
Technický list
Typ
Dvousložková základní vrstva na bázi epoxidové pryskyřice s fosfátem zinku. Certifikována podle TL/TP
KOR Stahlbauten.

Barevné odstíny
RAL 8012, RAL 1002

Vlastnosti
Antikorozní základní vrstva s vynikající přilnavostí k oceli, pozinkovaným konstrukcím a hliníkovým
konstrukcím.
Vynikající tvrdost, pružnost a odolnost vůči rozpouštědlům, proto je vhodná jako univerzální základní
vrstva.

Předúprava povrchu
- Ocel: odstranění koroze otryskáním na stupeň Sa 2 ½ podle EN ISO 12944/4
- Zinek: doporučujeme lehké abrazivní otryskání (sweeping)
- Hliník: matné vybroušení

Možnost přetírání:
REMOPLAST TL-DB 87 GLIMMER
REMOPLAST UVC-DB 87 GLIMMER

Aplikace
Airless, airmix nebo elektrostatické stříkání

Poměr mísení
6 hmotnostních dílů REM 61DB87 Primer
1 hmotnostní díl EP tvrdidlo Remoplast
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Spotřeba ve směsi
teoretická: 0,17 kg/m²/60 µm tloušťka suchého povlaku bez zohlednění hloubky drsnosti a ztrát při
zpracování
100 µm mokrý povlak činí cca 50 µm suchý povlak

Ředění
Ředidlo 400

Doba schnutí (20 °C)
nelepivý pro prach
nelepivý
přetíratelný

po
30 minutách
po
2 - 3 hodinách
po 5 hodinách

Vysoušení teplem při 60 - 80 °C je možné a zkracuje dobu schnutí.

Viskozita
thixotrop

Pevné látky ve směsi
cca 51 % objemu, cca 71 % hmotnosti

Spec. hmotnost
cca 1,5 g/cm³ ve směsi

Doba zpracovatelnosti
minimálně 8 hodin při 20 °C

Teplotní odolnost
max. 120 °C

Pokyny
Neaplikujte při teplotě pod +7 °C a při rel. vlhkosti vzduchu nad 80 %.
Teplota vzduchu a povrchu musí být během aplikace a schnutí nejméně 3 °C nad rosným
bodem.
Další všeobecné technické informace o našich produktech najdete na www.rembrandtin.com

VOC
434 g/l – vypočtená ve směsi
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Balení
24 kg komponenta A
4 kg komponenta B

Skladovatelnost
V originálním obalu 2 roky od data výroby.

VbF klasifikace
nevztahuje se

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG
Ignaz-Köck-Straße 15
A-1210 Wien
www.rembrandtin.com

e-mail: office@rembrandtin.com
tel.: +43 1 27702-0
fax: +43 1 27702-40

Naše technické listy a zkušební zprávy jsou vyhotoveny podle našich nejlepších znalostí a jejich účelem
je poskytnout rady. Nelze však z nich odvodit právní závazek.
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