UNIVERZÁLIS ZOMÁNC

ASTRALIN
I. Felhasználási terület:
Fa- és fémfelületek kül- és beltéri átvonó zománcfestéke. Könnyen ecsetelhető jól terül.
Függőleges felületen megfolyásra kevésbé hajlamos. Alkalmas kül- és beltéri kezeletlen fa-,
vas- és egyéb fémfelületek festésére megfelelő alapozás után, továbbá korábban már festett
felületek felújító festésére. A Supralux Durol és Orkán zománcok korróziógátlót is tartalmaznak,
ezért kültérben jobb védelmet adnak a fémnek. Magasabb kiadóssággal illetve
rétegvastagsággal rendelkezik, rugalmasabb, masszívabb bevonatot nyújt.
- Beltérben: igénybevételnek kitett fa, vas- és egyéb fémfelületekre, a megfelelő alapozás után,
- Kültérben: igénybevételnek kitett fa, vas- és egyéb fémfelületekre, a megfelelő alapozás után.
II. Extra előny:
5 év védelem
Jó fedőképességű, kiváló tapadás.
Időjárásálló és rugalmas réteg.
III. Felhasználási útmutató:
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A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsda-,
olaj-, por-, és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszáraznak
kell lennie. Festés előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz nem, vagy csak kis mértékben (max 5-10%) kell hígítani, szórás esetén
max 15% hígítás javasolt. Az egyes rétegek felhordása között legalább 16 óra száradási időt
kell biztosítani. Kerüljük az alacsony hőmérsékleten történő alkalmazást (az alapfelület +5°C
alatt ne legyen) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 réteg szükséges. A festést pormentes helyen végezzük.
Fafelületek esetén – Új vagy nagy igénybevételnek kitett felület esetén ajánlott megfelelő
impregnáló használata, majd tapaszolás foltokban vagy az egész felületen igény szerint, alap
mázolás, a közbenső alapozóréteg felhordása, lakk-kittelés, fedőmázolás. Csiszolás,
portalanítás minden réteg után alapréteg után. Megjegyzés: kültérben tilos tapaszolni.

Fémfelület esetén – alapfelület előkészítése, csiszolás, portalanítás, zsírtalanítás, majd a korróziógátló
alapozó felhordása, kültérben 2 réteg, majd ezt követően közbenső alapozás Supralux Általános Alapozóval,
csiszolás, portalanítás, fedőmázolás Supralux Astralin Univerzális Zománccal. A rétegek közt min. 16 óra
száradási időt kell hagyni.
IV. Javasolt bevonatrendszer:
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A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni, zsírtalanítani szükséges.
A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani,
majd a fent említett felületnek megfelelően elvégezni a festési munkát.

V. Gyakorlati információk:
Sűrűség: selyemfényű: 1,05-1,18, magasfényű: 0,97-1,17 matt: 1,29-1,45 g / cm3
Kiszerelés: 0,25L; 1L; 2,5L
Fényesség: selyemfényű, magasfényű, matt
Színválaszték: magasfényű: fehér / selyemfényű: fehér, világosszürke, beige, sárga, okker,
piros, vörösbarna, barna, sötétbarna, kék, zöld, szürke, fekete / matt: fehér, fekete.
A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.
Felhordási módok: Ecsetelés, hengerlés, szórás.
Hígítás: Nem szükséges.
Eszközök tisztítása: Supralux Lakkbenzinnel.
Száradási idő: A rétegek felvitele: 16 óra után száradási időt kell hagyni.
Teljes száradás: 48 óra.
Kiadósság: 15 m2/l.
Filmképző anyag: alkidgyanta.
Rétegek: 2-3 réteg.
Minőségmegőrzési idő: 48 hónap.
VI. Hasznos tippek:
Túl vastag réteg felvitelénél száradási problémák lehetnek, ráncosodhat a bevonat, a száradás gyorsítható
max. 5-10% Supralux H-100 szintetikus hígító hozzáadásával.

