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RAPTOR Antikorozní epoxidový základ ve spreji – technický list

RAPTOR Antikorozní epoxidový základ je 2K vysoce účinný základ ve spreji speciálně navržen pro používání pod RAP-
TOR ochranný nátěr, který rozšiřuje ochranné a antikorozní vlastnosti RAPTOR-u. Pokročilá technologie pryskyřice 
v antikorozním epoxidovém základním nátěru RAPTOR zlepšuje přilnavost na holé kovy a většinu ostatních upravova-
ných povrchů. Obsahuje směs antikorozních látek, přísady na potlačení koroze a vzniku koroze.
• vynikající přilnavost na holý kov, galvanizovanou ocel a hliník,
• zamezuje korozi,
• jednoduchá aktivace, bez nutnosti odměřování tužidla a čištění pistole,
• kompatibilní se všemi standardními nátěry na bázi vody a rozpouštědla,
• přetíratelný už po 30 min.

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY

Odstín
béžový.

Podklady
holý kov, galvanizovaná ocel, hliník, polyesterové tmely, původní originální nátěry, sklolaminát. 

VOC informace
EÚ limit pro tento produkt (kategorie: II B/e) připravený k použití je 840 g/l. 
Obsah VOC tohto výrobku připraveného k použití je 653 g/l.

Skladování a doba použitelnosti
3 roky od data výroby, skladované při pokojové teplotě (před použitím). Pro dosažení co nejdelší životnosti doporučuje-
me skladovat v suchých větraných prostorech bez přímého slunečního světla a mrazu. Abyste vyčistili trysku a maximali-
zovali životnost spreje, vždy po každém použití nádobu převraťte a několik sekund stříkejte dnem vzhůru.
Doporučená teplota skladování  5 – 25 °C.
Doporučená aplikační teplota  20 °C.

APLIKAČNÍ ÚDAJE

Příprava podkladu
Pro dosažení nejlepších výsledků nátěru RAPTOR je nezbytná dobrá příprava.
1. odstraňte z povrchu veškerý uvolněný materiál a veškerou rez,
2. odmastěte a očistěte povrch,
3. vybruste povrch pomocí doporučeného brusného papíru (viz níže).
4. znovu očistěte povrch.

Obruste povrch následujícím způsobem (brusivem):
kovy  P80 – P180
hliník a galvanizovaná ocel P120 – P180
polyesterové tmely, laminát, původní nátery P120 – P180
Všechny obroušené podklady důkladně očistěte, odmastěte a osušte.
Neaplikujte na přilnavostní základy (Acid etch primer)!

Účinná doba zpracovatelnosti
Po aktivaci je doba zpracovatelnosti přibližně 4 dny při 20 °C. 
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PRACOVNÍ POSTUP

Smíchání a aktivace

1. Intenzivně protřepejte plechovku po dobu 2 min. před aplikací.
2. Vyberte aktivační tlačítko z víka podle instrukcí v příbalovém letáku. Otočte plechovku dnem vzhůru a nasaďte 

tlačítko na kolík (trn) ve spodní části plechovky.
3. S uzávěrem stále nasazeném na spreji, položte plechovku na pevný povrch. Dlaní ruky zatlačte tlačítko úplně dolů, 

aby se aktivátor uvolnil do aerosolu.
4. Protřepejte plechovku 2 minuty před použitím.

TIP: Jak zjistit, zda proběhla aktivace RAPTOR 2K antikorozního epoxidového základu ve spreji? 
 Aktivační tlačítko jde snadno stisknout s minimálním odporem.

Po aktivaci je doba zpracovatelnosti přibližně 4 dny při 20 °C.

Aplikace 

1. Podle velikosti opravy můžete nastavit vyhovující horizontální nebo vertikální pozici trysky na rozprašování ma-
teriálu. 

2. točte trysku doprava pro velké opravy a doleva pro menší, přesnější místa.
3. Velikost rozprašování (postřiku) může být také ovlivněna vzdáleností, ve které uživatel stojí od opravovaného po-

vrchu.

Počet nátěrů

Doporučujeme provést testovací aplikaci před samotným stříkáním opravovaného objektu.

Je třeba aplikovat minimálně 2 vrstvy se vzdálenosti 30 cm od povrchu a 5 minutovým odvětráním mezi vrstvami. 

Schnutí
Schnutí (20 °C) přes noc
Přetírání může být přetírán po 30 min. (bez přebroušení)
 Po 24 hod. obruste papírem se zrnitostí P400 před aplikací vrchního nátěru.
Tloušťka vrstvy přibližně 70 μ při 2 vrstvách
Teoretické pokrytí 0,75 – 1 m2

INFORMACE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Přečtěte si celý návod před použitím. Tento výrobek obsahuje nebezpečné lát-
ky a proto použijte vhodné osobní ochranné prostředky. Podívejte se prosím na označení které najdete v bezpečnost-
ním listu pro úplné pokyny při manipulaci a osobní ochraně. Informace jsou k dispozici prostřednictvím společnosti 
RENOJAVA s.r.o.

vertikální pozice trysky

horizontální pozícia tryskyna velké 
opravy

na precizní  
a kontrolovanou 

aplikaci
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Likvidace odpadu
Použitý a vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo pro obalové odpady. Obaly se zbytkem produktu odevzdejte 
na místo určené pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Zneškodněte podle platné regionální a národní legislativy. 

RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Prodejna

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otevírací doba: 
Po – Pá: 8:00 – 16:30 
So: 8:00 – 12:00 (dub. – říj.)

Odborné informace

Tel.: +420 776 77 55 35
raptor@raptorcz.cz

www.raptorcz.cz
aktualizované 
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