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                EPINOX WOOD PRIMER® 12      
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                                                                                                                                        Karta techniczna: 015, wersja 1 

����������	���� Epoksydowy, dwuskładnikowy, bezbarwny, lakier epoksydowy, utwardzany 
poliaminoamidem; składnik I o symbolu 7411-161-000, składnik II o 
symbolu 8222-197-000. Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podło�a, 
twarda i elastyczna. 
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Do gruntowania powierzchni drewnianych przed wła
ciwym malowaniem.  
Mo�e stanowi� równie� samodzielne pokrycie lakierowe. 
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G�sto
� (około), g/cm
3
             1,0 

Temperatura zapłonu (nie ni�ej ni�), 
o
C 19 

Zalecana grubo
� pojedynczej powłoki, µm 20 

Zalecana grubo
� pojedynczej powłoki warstwy, µm 50 

Zu�ycie teoretyczne dla powłoki o grubo
ci 20 µm, dm
3
/m

2
       0,05 

Zawarto
� substancji nielotnych, % obj. 40 

Zalecana liczba warstw           1 - 3 

LZO, g/dm
3
                                                                                   540 

 
Podane dane mog� nieznacznie ró�ni� si�  z tytułu normalnych odchyłek 
produkcyjnych. 
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000  bezbarwny  
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Ubytki w podło�u zaszpachlowa� przy u�yciu szpachlówki BOSMAN 1. 
Powierzchnia czysta, sucha, pozbawiona  tłuszczu, oleju, pyłu i kurzu, 
Zaleca si�, przed czyszczeniem, zmycie powierzchni wod� z dodatkiem 
OLIVA CLEANER, a nast�pnie spłukanie czyst� wod�. 
Powierzchnie porowate -drewno zagruntowane gruntem rozcie�czonym. 
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Składnik I dokładnie wymiesza�, a nast�pnie zmiesza� ze składnikiem II  w  
nast�puj�cej proporcji: 
    wagowo  obj�to
ciowo 
 składnik I     100                   100 
 składnik II      40                     40 
Wyrób przeznaczony do gruntowania nale�y po wymieszaniu składników 
rozcie�czy� przez dodanie 20 - 30% obj�to
ciowych rozcie�czalnika 564. 
Po upływie 15 minut (w 20

o
C) grunt nadaje si� do u�ycia. 

 
Czas przydatno
ci mieszaniny składników do stosowania (w 20

o
C)  -  8 h 
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Natrysk bezpowietrzny, p�dzel. 

Parametry natrysku bezpowietrznego: 

  
rednica dyszy   0,33 - 0,43 mm 

  ci
nienie w dyszy  10 - 12 MPa 
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Nie jest wymagane. W razie konieczno
ci (gruntowanie porowatych 
podło�y) u�y� rozcie�czalnik 564. 
Do mycia aparatury: Rozcie�czalnik 564 
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Warunki podczas malowania i utwardzania powłoki: 
 - minimalna temperatura podło�a +5

o
C oraz co najmniej 3

o
C  

   wy�sza od temperatury punktu rosy, 
 - wilgotno
� wzgl�dna powietrza najwy�ej 85%, 
 - dobra wentylacja. 
 
Czas schni�cia (w 20

o
):  

  pyłosucho
�    -   1 h, 
                          na dotyk          -   5 h 
 
Czas do nało�enia kolejnych warstw:    

temperatura 20
o
C 

najkrótszy 8h 

najdłu�szy 3 dni 

do szlifowania 24h 

Podane czasy dotycz� powłoki o zalecanej grubo
ci, schn�cej w warunkach 
dobrej wentylacji. Czasy te mog� ulec zmianie wraz ze zmian� temperatury, 
warunków wentylacji, ilo
ci warstw i grubo
ci pokrycia. 
 
Czas pełnego utwardzania powłoki: 

 w 20
o
C w 10

o
C 

7 dni 14 dni 
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Farby podkładowe z linii BOSMAN, emalia poliuretanowa MARINA. 
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• Przy wymalowaniach dekoracyjnych ka�d� wyschni�t� warstw�, 
przed nało�eniem nast�pnej, nale�y przeszlifowa� w celu 
uzyskania gładkiej powierzchni i dobrej przyczepno
ci kolejnej 
powłoki. Resztki pyłu po szlifowaniu nale�y dokładnie usun��. 

• Pomieszczenia zamkni�te podczas i po malowaniu nale�y 
             starannie wietrzy� do zaniku zapachu, a po tym okresie mo�na  
             odda� je do u�ytku 
 

������# ���$� Okres trwało
ci podany na opakowaniu. Wyrób nale�y przechowywa� w 
chłodnych miejscach i szczelnie zamkni�tych opakowaniach. 
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W czasie aplikacji i schni�cia powłoki wydzielaj� si� palne i szkodliwe dla 
zdrowia substancje. Nale�y unika� wdychania par i mgły produktu oraz 
kontaktu wyrobu z oczami i skór�. Stosowa� tylko w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji 
niebezpiecznych zawartych w wyrobach i zwi�zanych z nimi zagro�e� 
podane s� w kartach charakterystyki , które udost�pniamy na �yczenie 
naszych Klientów. 

Informacje w instrukcji, oparte na badaniach laboratoryjnych i naszym do&wiadczeniu, podajemy z zamiarem ułatwienia pracy 
naszym Klientom. S' to wył'cznie dane informacyjne.  Nie maj'c wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia mo(emy bra) 
odpowiedzialno&) wył'cznie za jako&) wyrobu i gwarantowa), (e odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy równie( 
odpowiedzialno&ci za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewła&ciwego 
ich u(ycia. Okre&lenia techniczne zawarte w instrukcji obja&niono we wst*pie do katalogu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia. 
 


