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EPOMAIL METALLGRUND 

Epoxy zinkfosfaatprimer voor compatibele ondergronden 
 

RAL 7035 REFERENCE 203-14330 
RAL 1020 REFERENCE 203-81020 

 
 
 

DEFINITIE EPOMAIL METALLGRUND is een antiroest primer op epoxybasis 
met zinkfosfaten, die aanbevolen wordt als grondlaag bij 
verfsystemen ter bescherming van voorwerpen die zich in een 
chemische omgeving bevinden (base, zuren of zout)  

BESTEMMING 
*Bescherming en verfraaiing van metalen structuren en industriële 
installaties in een landelijke, stedelijke of maritieme omgeving.  
*Voor nieuwbouw en onderhoud.  

ONDERGRONDEN 
*Ijzer, staal en gietijzer (ferro metalen) 
*Compatibele ondergronden in goede staat. 

EIGENSCHAPPEN ⇒ Snelle droging 
⇒ Bevat zinkfosfaten  
⇒ Goede dek- en vulvermogen 
⇒ Kan op alle oude verflagen worden aangebracht.  

IDENTIFICATIE GEGEVENS 
 
 

Classificatie: 
Hars: 

Uitzicht van de droge verffilm: 
Droog stofgehalte:  

Densiteit van het mengsel: 
Viscositeit bij 20°C: 

Flash point: 
Droogtijd bij 20°C, 60% RV: 

 en 40 m droog: 
  

Theoretisch rendement: 
Aanbevolen laagdikte: 

Potlife:  

NF T 36-005 familie I klasse 6b 
Epoxy harsen verhard met polyamide verharder 
Mat zijdeglans 
71  2 % (55  2 % in volume) 
1.48  0,05 % 
180 s  5s Ford n°4 cup 
< 21°C  
stofvrij 90 minuten 
Droog voor aanraking: 180 minuten 
Overschilderbaar na 4 uren drogen 
12 m²/kg bij 40 m droog op vlak ondergrond en zonder verlies 
80 m droog (kan varieren volgens ISO 12944) 
8 uren 
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APPLICATIE Materiaal Verdunning 
  Kwast Tussen 0 en 5 % Cellulose verdunner 
 Automatische robot Ons raadplegen 
 Pneumatisch spuitpistool Tussen  5 en 20 % Polyuréthaan verdunner L-

9118 
 Pistolet airless  
 
REINIGING Cellulose verdunner     
OVERSCHILDERBAARHEID Na minimaal 4 uren droging voor alle verven op basis van 

epoxy’s, polyurethanen, chloorrubber, alkyde of vinyl 
AANBEVELINGEN Applicatie omstandigheden: 

* Zowel de ondergrond als de omgevingstemperaturen moeten boven 
de 10°C en onder de 35°C liggen. 
* Niet gecondenseerde ondergronden: de temperatuur moet 
minstens 3° hoger liggen dan het douwpunt. 
* De relatieve vochtigheid moet lager liggen dan 75 %. 
  

KLEUREN RAL 7035 en RAL 1020 
Andere kleuren op aanvraag 

 
VERPAKKINGEN   Component A : 2 ltr – 8 ltr   
   Component B : verharder  

L11174 0,5 ltr – 2 ltr 
 Voor snelle droging of bij koude 

temperaturen : component B : 
SR L-17046, bestaat in 0,3li en 
1,2li voor 2 en 8li verpakking 
comp. A 

 
BEWARING 1 jaar in gesloten en ongeopende verpakking. 

Opslaan in een goed geventileerd lokaal met een temperatuur tussen 
+ 5 en + 35°C. 
 

HYGIENE EN VEILIGHEID 
 
VOC WAARDEN 

Zie de overeenkomende MSDS. 
Voc  :  Maximale toegelaten EU gehal te 
(Cat I IA/ j )  :  500g/ l (2010) 
Epomai l  metal lgrund Composant A+B+verdunner :  379g/ l  
 

 
 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de laatste editie is. Alle 
informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en 
behandeling van de ondergronden vereisen. 
 
 


