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Výrobek Základní nátěr (primer) 2262-H 

 

2262-H je základní nátěr neboli primer, který se používá jako přípravný nátěr pro 

obtížně lepitelné povrchy před nanesením lepicí pásky. Ideální pro povrchy jako např. 

fólie a desky z měkčeného PVC nebo sklolamináty a dřevotřískové desky. Po 

otestování vhodnosti ho lze použít také na povrchy ošetřené práškovým nátěrem. 

Základní nátěr 2262-H je schopen zpevnit malé množství nečistot a přichytit je 

k substrátu. Je vhodný zejména k použití s páskami VHB™. 

 

 

Fyzikální vlastnosti 
Typické hodnoty 

Báze modifikovaný akryl 

Rozpouštědlo aceton 

 Bod vzplanutí -18°C 

 Teplotní rozsah -30°C až 80°C 

 Měrná tíha / hustota 0,89 kg/l (voda = 1) 

 Viskozita přibl. 728 cps 

 Barva transparentní 

 Konzistence kapalina 

 Skladovatelnost 10 měsíců při teplotě 20°C (+/- 5°C) 

 

Aplikační metoda Metoda štětkou, válečkem 

 Pokrytí přibl. 15 m
2
/l 

 Doba zpracovatelnosti 
záleží na naneseném množství 

přibl. 2 - 5 min při pokojové teplotě 

 



Základní nátěr 2262-H 
 

Postup aplikace - Odstraňte hrubé a volné nečistoty. 

- Štětkou nebo válečkem naneste základní nátěr na povrch určený k lepení. 

- Doba schnutí 2 - 5 min, záleží na naneseném množství 

- Upozornění: základní nátěr nanášejte pouze jednou ! 

- Aplikujte pásku a pevně ji přitlačte. 

 

 

Možné způsoby použití Příprava před lepením pro: 

- většinu plastů (kromě polyolefinů, silikonu a fluoropolymerů) 

- neměkčený a měkčený PVC 

- povrchy s práškovou úpravou 

- lakované povrchy 

- dřevo 

 

 

Informace o zdraví a 

bezpečnosti 

Vysoce hořlavé 

 

Uchovávejte nádobu vzduchotěsně uzavřenou na chladném, dobře větraném místě. 

Nevylévejte do kanalizace. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálená – Zákaz kouření. 

Zamezte styku s kůží a očima. Zasažené oči a pokožku důkladně opláchněte vodou. 

 

 

 

 

 

Uvedené hodnoty byly stanoveny na základě standardních zkušebních metod. Jedná se o průměrné výsledné hodnoty, 

které nejsou určené ke specifikačním účelům. Doporučení ohledně použití našich výrobků vycházejí ze zkoušek, které 

považujeme za spolehlivé, ale žádáme vás, abyste provedli vlastní zkoušky a podle nich stanovili vhodnost těchto 

výrobků pro vaše aplikace. 3M nemůže nést odpovědnost za jakékoliv přímé nebo následné ztráty a škody, k nimž 

dojde v důsledku našich doporučení. 

… 

 


