
Prosím, respektujte p�íslušný Technický list 

Akzo Nobel Deco GmbH Werner-von-Siemens-Straße 11 D-31515 Wunstorf Tel. +49 (0) 50 31 / 9 61-0 Fax +49 (0) 50 31 / 9 61-2 74 

Použití 

Materiál je ur�en k vytvá�ení základních vrstev a mezivrstev na 
podkladech z železných kov� i  z neželezných kov�, nap�íklad na 
žárov�  zinkovaný podklad,  hliník a m��. Používá se i jako plnicí 
mezivrstva na epoxidové a epoxidzinkové základní nát�ry.  

Vlastnosti 

Redox EP Metal Primer pat�í do kategorije t�žkých antikorozních 
nát�r�, obsahuje  jako antikorozní složku zinkofosfátové slou�eniny ve 
form� anorganických pigment�. Nát�rový film má vysokou odolnost 
v��i p�sobení koroze a v��i dalším chemickým vliv�m. P�i smísení 
obou složek nát�rové hmoty (prysky�ice a tvrdidla) za�ne probíhat 
chemická reakce, p�i které dochází k vývinu tepla a polymeraci. 

Stupe� lesku:                             matný          
Hustota:                                      1,42 kg/l  (sm�s obou složek)            
Obsah pevných �ástic:               asi  48 % obj. (sm�s obou složek) 
VOC údaj:                                   max. 458 g/l 

Barevné odstíny 
RAL asi 9001 cremeweiss  (krémov�  bílý). 
RAL asi 7042 verkehrsgrau (šedý). 
RAL asi 3009 rotbraun (�ervenohn�dý) 

Teplota pro zpracovávání 
10 – 40 oC  pro podklad,  10 – 30 °C pro vzduch a materiál,  p�i 
relativní vlhkosti vzduchu max.  85 %. Minimální teplota podkladu 
musí být nejmén� 3 stupn� nad rosným bodem, aby se zabránilo 
kondenzaci vodních par na chladném podkladu. Barva se nesmí 
nanášet za nep�íznivých pov�trnostních podmínek.    

Zpracování 
Natíráním, vále�kováním, st�íkáním. Údaje pro st�íkání- viz tabulka. 
P�i nanášení a schnutí nát�rové hmoty musí být v uzav�ených a nebo v 
rozm�rov� malých prostorách zajišt�no stálé v�trání, aby se zabránilo 
hromad�ní výpar� z organických �edidel. To je d�ležité nejen pro 
ochranu zdraví p�i práci, pro bezpe�nost a hygienu práce, ale také i pro 
správné schnutí nát�rového filmu. Pot�ebné množství �edidla  závisí 
p�edevším na aplika�ní metod�  a na místních podmínkách. Uvedená 
množství platí pro teplotu 20 °C. P �i kolísání teploty se m�ní i sm�sný 
pom�r. 

�ed�ní 
Materiál se obvykle zpracovává ne�ed�ný (št�tec, vále�ek) , viskozita 
je nastavena pro okamžité použití. V p�ípad� pot�eby je možno p�idat 
do 5 % obj. �edidlo Redox 0256. 
Pro zpracování st�íkáním se použije �edidlo Redox 0252 – viz tabulka. 

Teplotní odolnost 
Do 120 °C (suché teplo) 

Doporu�ené tlouš�ky suchého filmu 
Pro natírání št�tcem , vále�kování a pro nást�ik technologií 
airless platí, že  50  µm za sucha odpovídá asi 100 µm za mokra. 
Tyto doporu�ené tlouš�ky suchého filmu platí zejména pro velké 
plochy. V praxi dosažení pot�ebné tlouš�ky závisí p�edevším na 
teplot�, v�trání, kvalit� �edidel, technice provád�ní nát�ru atd. 

Teoretická vydatnost
Vydatnost  by se m�la pohybovat kolem  9,6 m2 /litr, což  
odpovídá  tlouš�ce suchého filmu kolem 50 µm.  
   
Praktická vydatnost 
Praktická vydatnost závisí na mnoha okolnostech, 
zejména na form� aplikace nát�rové hmoty a na  
vlastním provád�ní nát�r�, dále na drsnosti podkladu a 
v neposlední �ad� i na lidském faktoru. 

�asy schnutí 
Klimatické podmínky:  teplota 10 °C,  relativní vlh kost 
vzduchu 60 %, tlouš�ka filmu 50 µm. 

Suchý na prach:  po asi 10 minutách 
Suchý na omak  : po asi 6 hodinách 
P�etíratelný        : nejd�íve po asi 12 hodinách 
Zcela zralý         : po asi 14 dnech 

Klimatické podmínky:  teplota 20 °C,  relativní vlh kost 
vzduchu 60 %, tlouš�ka filmu 50 µm. 

Suchý na prach:  po asi 8 minutách 
Suchý na omak  : po asi 5 hodinách 
P�etíratelný        : nejd�íve po asi 8 hodinách 
Zcela zralý         : po asi 7 dnech 

�ist�ní ná�adí 
�edidlem Redox 0256 nebo jiným EP �edidlem. 

Skupina výrobk�
Epoxidový základní lak, s minimem aromatických látek 
(kód výrobku RE 2) 

Složení dle VdL 
Epoxidová prysky�ice, anorganické pestré a antikorozní 
pigmenty, minerální plnicí látky, aromáty, aditiva.

Ozna�ení stupn� nebezpe�í
Symbol nebezpe�nosti: 
Složka A:  Xi  (dráždivý) 
Složka B:  C (leptavý) 
ADR: kl. 8, III 

D�ležité bezpe�nostní  informace 
Složka A: 
 Dráždí o�i a pokožku, na p�ecitliv�lé pokožce m�že vyvolat 
reakci.  
Chra�te p�ed  d�tmi! 
Chra�te p�ed ohn�m, neku�te. Zabra�te kontaktu s pokožkou. 
Výpary/aerosol nevdechovat! Pracujte v dob�e v�traných 
prostorách,  používejte ochranné pracovní prost�edky. 
P�i požití nevyvolávat zvracení, p�ivolejte léka�skou pomoc, 
p�edložte obal nebo etiketu. 

Složka B: 
Vdechování výpar� m�že poškodit zdraví. Má leptavé ú�inky 
na pokožku, dýchací orgány a o�i, m�že zp�sobit zran�ní.  

Chra�te p�ed  d�tmi! 

Natírat Vále�kovat  St�íkat Na kovy
         

         

Redox EP Metal Primer 

Druh materiálu 
Dvousložkový  antikorozní epoxidový základní nát�r a plni�.  
Obsahuje ú�inné antikorozní zinkofosfáty.  Je to univerzální 
základní nát�r, použitelný na r�zné kovové podklady ve 
venkovním prost�edí.          

Krycí laky
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Chra�te p�ed ohn�m, neku�te. Zabra�te kontaktu s pokožkou, 
zp�sobuje reakci. 
Výpary/aerosol nevdechovat! Pracujte v dob�e v�traných prostorách,  
používejte ochranné pracovní prost�edky – rukavice a brýle.  P�i 
nedostate�ném v�trání je nutno použít dýchací p�ístroj. 

Balení 
Složka A (prysky�ice):  plechovka  2,12  litru  
Složka B (tvrdidlo):       plechovka 0,38 litru 
Celkem                                           2,50 litru 

Míchání složek 
Podle objemu v pom�ru A : B  = 85 : 15 
Podle hmotnosti v pom�ru  A : B = 90 : 10 

Nejprve se pe�liv� promíchá složka  A a poté se postupn� za stálého 
míchání p�idává složka B. Sm�s se poté míchá tak dlouho, dokud není 
vytvo�ena zcela homogenní sm�s. P�ipravuje se jen takové množství 
sm�si, které je možno zpracovat do 8 hodin po smíchání.  Pot�ebné 
množství �edidla se p�idává až do hotové sm�si! 

Doba použitelnosti sm�si 
 8 hodin po smíchání obou složek, p�i teplot� 20 °C 

Skladování 
Minimální  skladovatelnost 1 rok. 
Použitá balení se musí dob�e uzavírat, skladovat p�i teplotách od 5 do 
40 °C 

Likvidace 
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se likviduje 
podle p�edpis� platných v 	R. 
Pozn.:  Firma JIPA, spol. s r.o. , výhradní distributor stavebních barev 
Sikkens v 	R,  je registrována v recykla�ním systému EKO-KOM pod 
identifika�ním �íslem EK- F05020531.

Zpracování 
Základní pravidla 
Veškeré povrstvovací procesy a p�ípravné práce musí být provád�ny 
s ohledem na skute�né pot�eby daného objektu a  
jeho stav, musí dále odpovídat všem ostatním požadavk�m, jenž jsou 
na n� kladeny.  Viz též VOB ,  díl C, DIN  18363, odstavec 3 – malí�ské 
a laka�ské práce.  
P�i odstra�ování starých lakových vrstev broušením �i opalováním 
mohou vznikat nebezpe�né prachy, výpary �i aerosoly. Tyto práce je 
nutno provád�t v dob�e v�traných prostorách a v p�ípad� pot�eby je 
nutno použít p�im��ené ochranné pom�cky a respirátory. 
Podklad musí být �istý, suchý a nosný, prostý všech �ástic a vrstev, které 
mohou ovliv�ovat p�ilnavost nát�r�, jako jsou nap�íklad tuky, oleje,   
vosky, politury apod. P�vodní vrstvy nát�r� je t�eba prov��it z pohledu 
snášenlivosti materiál� a také p�ilnavosti následných nových vrstev. 

Pokyn 
Materiály Sikkens odpovídají dnes vysokému standardu technické 
úrovn�.  Jejich  životnost je závislá na mnoha okolnostech.  T�mi jsou 
zvlášt� druh a typ pov�trnostní zát�že,  konstruk�ní ochrana dílu, 
mechanické zat�žování dílu a v neposlední �ad� i volba odstínu 
zpracovávané nát�rové hmoty. Úprava a stav natíraného podkladu a 
provedení nát�rových prací musí odpovídat pot�ebné a poznané úrovni  
v�dy a techniky.  Pro dlouhodobou životnost je t�eba v�as provád�t 
p�íslušnou údržbu a renovaci nát�r�.  Prosím, sledujte pokyny 
Spolkového výboru pro barvy a ochranu v�cných hodnot (v SRN), dále 
se �i�te tzv. nát�rovými tabulkami, vydanými IFT v Rosenheimu a 
dalšími publikacemi.  

P�íprava podkladu 

1. První povrstvení     
Požadovaný stupe� odrezení a otryskání je Sa 2,5, respektive 
PMA podle  EN ISO  8501-1.  
Základní nát�r 
Redox EP  Metal Primer  
Mezivrstva 
Redox EP Metal Primer 
Finální vrstva 
Epoxidové, polyuretanové, chlorkau�ukové, vinylové nebo 
alkydové finální nát�rové hmoty.   

2.Renova�ní nát�ry 
2.1 Staré neporušené povrstvení 
Podklad se d�kladn� omyje tlakovou vodou, odmastí, volné 
�ástice se odstraní. 
Mezivrstva a finální vrstva 
viz bod 1. 
2.2 Staré porušené povrstvení 
Porušené povrstvení se kompletn� a odborn� odstraní. 
Základní nát�r 
viz bod 1. 
Tmelení (je-li t�eba) 
Opravné tmelení se provede (možno i ve více vrstvách) 
materiálem Kodrin Spachtel 
Mezivrstva a finální vrstva 
viz bod 1. 

Pokyn 
Uvedené návrhy nát�rových systému a provád�ní p�íprav 
podklad� je t�eba  chápat jako možné p�íklady z n�kolika.  Na 
základ�  rozmanitosti podmínek u jednotlivých objekt� je t�eba  
je odborn� a kvalifikovan� vyzkoušet.  Další informace o 
nát�rových systémech jsou na vyžádání. 

Pokyny 
Ve zvláštních �i mimo�ádných p�ípadech si vyžádejte 
neprodlen� technické poradenství u zástupc� firmy Sikkens 
v 	eské republice. Za nesprávné, nevhodné �i neodborné 
použití výrobku nebo jeho zneužití výrobce ani dodavatel 
neru�í. 

Tabulka pro st�íkání 
Nízkotlaký nást�ik: max 60 µm za mokra v jedné vrstv�
Airless nást�ik: max 175 µm za mokra v jedné vrstv�

Zp�sob 
st�íkání 

Nízkotlaké Vysokotlaké Airless 

Tlak  (bary) 3 - 4  -   140-160    
Velikost 
trysky (mm) 

1-1,5   -   0,38-0,45 

Úhel nást�iku ° - -   -  
K�ížový chod 2 - - 
�ed�ní % 10 - 20  0 -10   
Viskozita, 
pohárek 
DIN 4, t = 
20°C (s) 

-   -   - 


