KEMOLUX AK BST
univerzálna rýchloschnúca
základná farba na železo
Typ výrobku

KEMOLUX univerzálna základná farba na železo je vyrobená na báze alkydovofenolovej živice a antikoróznych pigmentov. Rýchlo schne, má vynikajúcu
priľnavosť a dobré antikorózne a mechanické vlastnosti

Popis

Vyrába sa v sivom a oxidovo červenom odtieni.

Riedenie

nitro riedidlo

Doba schnutia

Na prach 30 min., na manipuláciu 60 min, úplne vytvrdnutá 16 hod. Druhú vrstvu
je možné nanášať už po 60 min.

Obsah pevných látok

50-52% (objemovo), 70-72% (hmotnostne)

Vzhľad

Mat

Výdatnosť

10-11 m2/L v jednej vrstve pri hladkom povrchu a hrúbke suchého filmu 30µm.

Viskozita

1000-4000 mPa.s (HRN EN ISO 2555:2008)

Hustota

1,4-1,5 kg/l, v závislosti od odtieňa

Obsah VOC

VOC kat. a limitné hodnoty: A(i), 500 g / l (2010) Výrobok obsahuje max: 450 g / l

Použitie

Používa sa ako základný antikorozívny náter na ochranu kovových povrchov vo
výrobe poľnohospodárskych strojov a náradia, prívesov, priemyselného vybavenia
a iných produktov kovospracujúceho a strojárskeho priemyslu.
Aplikuje sa na dobre pripravený kovový povrch (odstránená hrdza, mastnota
a vlhkosť) štetcom alebo valčekom ( riedenie do 10%), ale aj striekaním alebo
máčaním (riedenie 15-20%) v dvoch vrstvách, 20 min po aplikácií prvej vrstvy, pri
20oC.
Pred použitím dobre premiešať! Ako vrchnú vrstvu odporúčame KEMOLUX email /
KEMOLUX BS / HARDLUX metal efekt / HARDLUX profesional / HARDLUX
hammerschlag / KEMOCEL nitro email
V originálne uzatvorenom balení, v suchých a dobre ventilovaných a zatienených
priestoroch, pri teplote od +5 do +25oC

Skladovanie
Doba skladovania

5 rokov

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre
dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.
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