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Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96 
74831 Gundelsheim / Deutschland 

Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80 
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de 

SprayMax® 

1K Rapid-Epoxy Grunder grå 

400 ml 

Art. Nr. 680299 

Produktinformation
Beskrivelse / formål 

1K Rapid-Epoxy Grunder med fremragende 

vedhæftnings- og korrosionsbeskyttende 

egenskaber også til isolering af 

gennemslibningssteder.   

• Isolerer mod fugt

• Meget hurtig tørring, kan slibes med det samme

• Kan overlakeres med alle gængse dæklakker

• Våd-i-våd forarbejdning under fylder

• Temperaturbestandig 95°C

Egenskaber 

Materiale Farve 

Glansgrad 

VOC-tal( EU) 

Undergrund

En-komponent epoxy harpiks 

Grå      

Mat

678 g/l 

Stål (rengjort og slebet) / rustfrit stål (rengjort, slebet,  

ætset og sandblæst) 

Galvaniseret stål (varmgalvaniseret, 

båndgalvaniseret og galvaniseret og slebet) 

Aluminium, blød aluminium, eloxeret aluminium 

(rengjort og slebet) 

Teknisk information 
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Forarbejdning
Værmemidler 

Omrystning 

Variabel dyse 

Sprøjte-/farvetest 

Sprøjteafstand

Sprøjtegange 

Messing (rengjort og slebet). 
Diverse kunststoffer
(fx. hård PVC, PPO/PA, ABS, ABS/PC, PC/PBT), 

Ikke egnet på kunststofundergrunde af  
PE, PP, PP-Blends (fx. PP/EPDM). 

Disse skal forbehandles med SprayMax® Kunststof 
Hæfteformidler 680 009. 
GFK-materialer (rengjort og slebet). Polyester 

undergunde (rengjorte og slebne). KTL (rengjort og 
slebet. 
Gammel og fabrikslakering (rengjort og slebet). 
Det beskadigede område skal være fedt- og støvfrit 
og tørt, og al rust skal være fuldstændig fjernet.  

Brug personlige værnemidler.  
(åndedrætsværn/beskyttelseshandsker/
beskyttelsesbriller) Se sikkerhedsdatablad for 
yderligere informationer.  

Ryst  dåsen grundigt i 2 minutter fra det øjeblik, hvor 
du kan høre kuglen slå mod dåsens indvendige sider.

Indstil variabel sprøjtedyse efter skadens størrelse og 
område.  

Efter omrystning af dåsen laves en sprøjtetest for at 
teste forenelighed med undergrund og farve.  

15 - 20 cm 

Tørfilmlagtykkelse 30 µm 

(ca. 2 sprøjtegange) 
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Afluftning 

Påføring 

Tørring 

Overlakering 

Ved arbejdets afslutning 

Henvisninger
Vigtig information 

Mellemafluftning: ca 3 min. mellem sprøjtegangene.
 

Optimal forarbejdning ved 18° C - 25° C og relativ 

luftfugtighed på 40 - 50 %. 

TG1 støvtør: 6 min.   

TG3 håndterbar: ca. 15 min. 

Slibbar: ca. 20 min. 

De anførte værdier er gældende i forhold til 

ovenstående forarbejdningsbetingelser. 

Fastsættelse af tørregrader i henhold til DIN 53150. 

Kan overlakeres med gængse opløsningsholdige 

og vandfortyndbare basislakker såvel som 1K og 

2K dæklakker. Kan overlakeres våd-i-våd med 

fylder. 

Kan overlakeres med 2K polyester sprøjtespartel 

Våd eller tør slibning med P 400 - P 500 

Efter lakering tømmes ventilen ved at vende dåsen 

på hovedet og sprøjte til dysen er tømt. 

Udsæt ikke dåsen for mekanisk belastning.  

Da der findes mange kunststoftyper på markedet 

bør undergrunden kontrolles inden forarbejdning i 

hvert enkelt tilfælde. Ikke egnet til 

kunststofundergrunde af polystyrol (fx Styropor®).  
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Lageropbevaring 

Bortskaffelse 

Henvisning 

60 måneder 

Brugstiden skal forstås som en ubrugt dåse korrekt 

opbevaret ved en temperatur på 15 - 25° C og en 

relativ luftfugtighed, som ikke må overstige 60 %. 

Dåsen skal opbevares tørt og være beskyttet mod 

kemiske og mekaniske påvirkninger og transporteres 

opretstående. Sikkerhedsinformatonen på dåsen og 

de lovbetingelser, der er gældende for 

opbevaringsstedet skal overholdes.  

De tomme dåser skal bortskaffes som 

genanvendeligt affald. Dåser med udhærdet 

materiale skal bortskaffes som farligt affald.  

Kun til erhvervsmæssigt brug. Se sikkerhedstablad. 

Oplysningerne i dette tekniske datablad er omhyggeligt udarbejdet og er i overensstemmelse med de 

oplysninger vi har i dag og har til formål at informere om vores produkter og deres anvendelsesmuligheder. De 

garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave. Vi 

påtager os intet ansvar ofr deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med 

hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Oplysninger 

og advarsler på pakningen skal overholdes. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er 

beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger 

uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering.

Oversættelse - der tages forbehold for evt. misfortolkninger. 




