KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ

KORALKYD
I. Felhasználási terület:
Vas- és acélfelületek gazdaságos és hatékony rozsdagátló alapozófestéke kül- és beltérben.
Könnyen ecsetelhető. Fontos, hogy a kiválasztott alapozó és fedőfesték azonos termékcsaládba tartozzon, mert így alkotnak együtt teljes bevonatrendszert.
Beltérben: A magas páratartalomnak kitett helyiségekben, mint pl: fürdőszoba vasfelületeire is ajánlott.
Kültérben: vas- és acélszerkezetek, kerítések alapozó festésére szolgál. Kültéri alkalmazás
esetén kellő védelmet csak a teljes bevonatrendszer (lásd a táblázatban) biztosít.
II. Extra előny:
• Hegeszthető 30-40 µm vastagságban.
• Kimagasló korróziógátló tulajdonságokkal rendelkezik, már 30-40 µm vastagságban is
megfelelő védelemmel bír.
• A Durol Időjárásálló és Korróziógátló Zománccal tartósabb bevonatrendszert képez.
III. Felhasználási útmutató:
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Új vas és acélfelület esetén: a felületeket csiszoljuk le majd portalanítsuk és zsírtalanítsuk. A felületi hibákat tapaszoljuk kétkomponensű kittekkel. Zsírtalanítás után 2 réteg
korróziógátló alapozóval kell ellátni. A rétegek közt a min. 3 óra száradási időt be kell tartani.

IV. Javasolt bevonatrendszer:
Rétegrend
Felületek
Alapozás

Közbenső réteg

Fedő réteg

Supralux Általános
Alapozó

Supralux Astralin
Univerzális zománcfesték vagy Supralux
Durol korróziógátló
zománcfesték

Vas és acél
beltérben

Supralux Koralkyd
korróziógátló alapozó

Vas és acél
kültérben

Supralux Általános
Supralux Durol
2x Supralux Koralkyd Alapozó vagy Supralux
korróziógátló zománckorróziógátló alapozó Durol korróziógátló
festék
zománcfesték

Új felület

Régi felület

Csiszolás után portalanítsuk a felületet. Az olaj- és zsírfoltokat távolítsuk
el. A bevonandó felületnek tisztának, száraznak, szennyeződés- és pormentesnek kell lennie. A festendő felületet fesse le 2x Supralux Garage
beton és padlófestékkel.

V. Gyakorlati információk:
		
Sűrűség: 1,4 g/cm3
Kiszerelés: 0,25L; 0,75L; 2,5L; 20L
Színválaszték: vörös, fehér.
Felhordási módok: ecsetelés, hengerlés, szórópisztoly.
Hígítás: Supralux H-100 szintetikus hígító.
Eszközök tisztítása: Supralux H-100 szintetikus hígító.
Száradási idő: A hőmérséklet csökkenése/növekedése, és a páratartalom a száradási időre
		 hatással van. 20 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett:
		 felületszáraz: 3 óra
		 átvonható: 3 óra.
Kiadósság: 16 m2/l.
Filmképző anyag: alkidgyanta.
Pigment: Korróziógátló pigment- és egyéb szerves és szervetlen pigmentek.
Rétegek: 1-2 réteg.
Minőségmegőrzési idő: 60 hónap.
VI. Hasznos tippek:
A világos fedőfesték alá fehér színű, sötétek alá vörös színű alapozófestéket használjon.
Nagyobb felületek esetén ne ecsetelést, hanem hengerelést vagy szórást alkalmazzunk, így az alapozó
visszaoldása is kisebb mértékű.

