VAS ÉS KÖNNYŰFÉM ALAPOZÓ

TISZAKORR
I. Felhasználási terület:
Vas-, acél-, alumínium és horganyzott acélfelületek hatékony, gyors száradású korróziógátló alapozófestéke kül- és beltérben. Tartós védelmet biztosít. Könnyen ecsetelhető.
Fontos, hogy a kiválasztott alapozó és fedőfesték azonos termékcsaládba tartozzon, mert
így alkotnak együtt teljes bevonatrendszert.
Beltérben: PVC felületekre.
Kültérben: erős időjárási körülményeknek kitett felületekre a leghosszabban tartó védelem elérésére, Supralux Orkán zománccal.
II. Extra előny:
• Alumínium és horganyzott felületeken (nem fémes alapokon) kiváló tapadással bír.
• Tartós bevonatot képez az Orkán csatorna és fémfestékkel.
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III. Felhasználási útmutató:
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A terméket festés előtt jól keverje át.
Hígítás: csak szükség esetén Supralux H-300 aromás hígítóval.
Világos színű Supralux Orkán zománccal történő átvonás esetén a törtfehér színű Tiszakorr
alapozót kell használni.

IV. Javasolt bevonatrendszer:
Rétegrend
Felületek
Alapozás

Közbenső réteg

Fedő réteg

Vas és acél
beltérben

1-2x Supralux
Tiszakorr vas és
könnyűfém alapozó

Supralux Orkán
Supralux Orkán
csatorna és fémfesték csatorna és fémfesték

Vas és acél
kültérben

2x Supralux Tiszakorr
vas és könnyűfém
alapozó

Supralux Orkán
Supralux Orkán
csatorna és fémfesték csatorna és fémfesték

Új felület

Régi felület:

A régi felületet hordképessé kell tenni. A nem takaró, máló, pergő
részeket el kell távolítani. Portalanítani, majd a fent említett felületnek
megfelelően átfesteni.

V. Gyakorlati információk:
Kiszerelés: 0,75L; 2,5L; 5L (vörös)
Színválaszték: törtfehér, vörös.
Felhordási módok: ecsetelés, hengerlés, szórópisztoly.
Hígítás: Supralux H-300 aromás hígító.
Eszközök tisztítása: Supralux H-300 aromás hígító.
Száradási idő: A hőmérséklet csökkenése/ növekedése, és a páratartalom a száradási időre
		 hatással van. 20 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett
		 Felületszáraz: 4 óra
		 Átvonható: 8 óra (Supralux Orkán csatoran és fémfestékkel)
		 Átvonható önmagával: 2 óra.
Kiadósság: 8-12 m2/l.
Rétegek: 1-2 réteg.
Minőségmegőrzési idő: 60 hónap.
VI. Hasznos tippek:
Nagyobb felületek esetén ne ecsetelést, hanem hengerelést, szórást alkalmazzunk, így az alapozó vis�szaoldása is kisebb mértékű.
Az új horganyzás esetén csak akkor lesz megfelelő a termék tapadása, ha a felületet előtte sósavas kezelésnek vetjük alá.

