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Termékleírás
Klórgumi alapanyagú festék. Különösen ellenálló a savakkal, a lúgokkal és az időjárási viszonyok
károsan ható elemeivel szemben. Egyaránt felhordható cementfelületre, vakolatra, téglára, vasra és jól
megtapadt régi festékre.
A kötőanyag tulajdonságából eredően a felhordott filmréteg az időjárási viszonyoknak kitéve besárgul,
málladozik és veszít eredeti csillogásából. Ennek ellenére ellenálló képességét idővel is megőrzi.

Felhasználási terület
Úszómedencék, cementpadlózatok, vegyi berendezések
alkalmazható minden egyéb korróziónak kitett helyen.

festésére

használható,

valamint

jól

Műszaki jellemzők
Szín
: égszinkék Capri-fehér
Kötőanyag tulajdonság
: klórkaucsuk
Száraz filmréteg
: fényes - 70 gloss (Gardner 60º)
Szárazanyag-maradék súlyban
: 66% ( ± 0,5)
Fajsúly
: 1,42 kg/l ( ± 0.03)
Viszkozitás
: 2500 (± 500) mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 4
Kiadósság*
: 3 ÷ 4 m²/l két rétegben
Tárolási stabilitás
: 12 hónap hibátlan edényzetben
*A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.
Megj.: 20°C-on mért adatok.

Felhordási mód
Felületelőkészítés

:

Vasra: a felületet homokkal, vagy mindenképpen alapos
mechanikai módon kell megtisztítani. Felhordani a 1806.
cikksz. FONDO EPOX terméket, majd egy vagy két
rétegben, 8 ÷ 12 órát várva a rétegek között, felvinni a
SMALTO PER PISCINE terméket.
Cementre: a felület érett, száraz, nem mállékony és tiszta
(zsír-, olaj- és más piszoktól mentes) legyen. A nem tapadó
régi festéket és esetleges kénvirágot el kell távolítani vizeshomokos eljárással, illetve le kell kaparni vagy vegyszerrel le
kell maratni. Egy rétegben felvinni a 1023. cikksz.
kétkomponensű színtelen IMPREGNANTE EPOX terméket,
amelyet 1:1 arányban elkevertünk a 4023. cikksz.
INDURITORE edzővel és a 1612. cikksz. DILUENTE EPOX
termékkel 50%-ban felhígítottunk.
Vagy a cementet beitatni a SMALTO PER PISCINE
termékkel, amelyet 1:1 arányban a 1609. cikksz. DILUENTE
CLOROGOMMA termékkel elkevertünk. Ezután a fent leírtak

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a
gyártó nem felelős.
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szerint egy vagy két rétegben tovább folytatni a felhordást a
hígított festékkel.

Felhordási mód

:

- hengerrel - ecsettel

Hígítás

:

a 1609 0000. kódsz. DILUENTE CLOROGOMMA-val 15 20%-ban

Javasolt rétegvastagság

:

180 ÷ 200 μm nedvesen, kb. 100 μm szárazon

Száradási idő levegőn (20°C-on)

:

pormentes
ragadásmentes
teljes kikeményedés

: 15 ÷ 20 perc
:4h
: 24 h

MEGJEGYZÉS : Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra
és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és
teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében.
További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és
különleges felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ !

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a
gyártó nem felelős.
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