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KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

EMALIA ANTYKOROZYJNA
bezpo rednio na rdz

Zakres stosowania:
Emalia antykorozyjna przeznaczona jest do malowania
przedmiotów stalowych i eliwnych oraz elementów konstrukcji
stalowych bez konieczno ci wcze niejszego stosowania farb
gruntuj cych i podk adowych. Polecana jest do wymalowa
zarówno wewn trznych jak i zewn trznych.
G ówne cechy:
Bez gruntu, bez podk adu
atwa w u yciu
Doskona a przyczepno

do pod o a

D ugotrwa y efekt malowania
Kolor

8 kolorów gotowych (efekt m otkowy,
metaliczny)
6 kolorów gotowych (po ysk)

Wygl d pow oki
Lepko
G sto
Ilo

metalik, po ysk, efekt m otkowy

, Brookfield RVT, 20 2 C, [mPas] 500 ÷ 5000
, 20 0,5 C, [g/cm3]

warstw

0,910 ÷1,210
2-3

Czas schni cia pow oki, 23 2 C, (st. 6), [h] 24
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]

po 1-2 lub po 24

Sposób nanoszenia

p dzel, wa ek lub natrysk

Wydajno

do 9 m2/l

przy jednej warstwie
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do wyrobów ftalowych ogólnego
stosowania

Sposób u ycia
1.Przygotowanie pod o a
Pod o e stalowe i eliwne nale y starannie oczy
poprzez usuni cie olejów,
smarów, py ów, lu no przylegaj cej rdzy oraz starej uszcz cej si farby za
pomoc szczotki drucianej, papieru ciernego lub narz dzi mechanicznych.
Przy renowacji wymalowa , stare pow oki nale y zmatowi papierem ciernym i
odpyli . Pow oki sp kane i uszcz ce si nale y przed malowaniem usun .
2. Malowanie
Przed u yciem wyrób nale y dok adnie wymiesza .
W razie potrzeby zaleca si rozcie czenie wyrobu rozcie czalnikiem do wyrobów
ftalowych ogólnego stosowania (max 3% wag.).
Malowa za pomoc p dzla, wa ka lub natrysku.
W celu uzyskania d ugotrwa ej ochrony antykorozyjnej zalecamy nak adanie 2-3
warstw. Kolejn warstw mo esz nanosi pomi dzy 1 a 2 godzin od na o enia
poprzedniej lub po up ywie 24 h.
3. Dodatkowe informacje
Malowa przy temperaturze pod o a od +10 °C do +25 °C.
Narz dzia po zako czeniu prac malarskich nale y umy rozcie czalnikiem do
wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
4. Wskazówki BHP i PPO
Produkt atwopalny.
Chroni przed dzie mi.
Nie wprowadza do kanalizacji.
W razie po kni cia niezw ocznie zasi gnij porady lekarza - poka opakowanie lub
etykiet .
Stosowa wy cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przechowywa w opakowaniach szczelnie zamkni tych z dala od róde ciep a i
ognia.
W czasie prac malarskich i po ich zako czeniu pomieszczenia przed
u ytkowaniem wywietrzy do zaniku specyficznego zapachu.
Stosowa si do zalece podanych na opakowaniu.
Szczegó owe informacje zamieszczone s w Karcie Charakterystyki.
Norma:
Atesty:
PKWiU:
Data wa no ci:
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Limit zawarto ci LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR) 600g/l (2007)/ 500g/l
(2010). Produkt ten zawiera max. 500 g/l .
Opakowanie handlowe
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