Technický list 14.50 TECTANE Antikorózna ochrana
Výrobok

Vlastnosti

Použitie

Balenie
Farba
Technické údaje
Základ
Konzistencia
Hustota
Tepelná odolnosť pri preprave
Aplikačná teplota
Tepelný rozsah použitia
Doba vytvorenia nelepivej vrstvy
Doba úplného preschnutia
Hrúbka suchého filmu
Stekavosť
Vzdialenosť pri nanášaní
Skladovateľnosť
Obmedzenie
Pokyny
Čistenie
Bezpečnosť
Aktualizácia

Špeciálny prípravok – pre dlhodobú ochranu oceľových dielov pred koróziou
a oxidáciou. Univerzálny základný podklad pre krycie laky. Možné nanášať
i na skorodované materiály. Nepostrádateľný pomocník každého lakýrnika
a domáceho majstra.
 Ochrana proti oxidácii a korózii;
 Vytvára pevný, oteruvzdorný, hladký ochranný film;
 Vysoká priľnavosť k podkladom i na skorodovaných častiach;
 Odolná proti vlhku, vode, benzolu a teplotám do +150°C (za sucha).
- Opravy poškodených častí karosérie vozidiel a rámov motocyklov;
- Základný náter oceľových častí stavebných a poľnohospodárskych strojov;
- Základná vrstva oceľových dielov zábradlí, mreží, kontejnerov, rámov
dverí apod.;
- Opravné nátery konštrukcií ťažšie dostupných dielov oceľových výškových
stavieb.
Aerosolový sprej 400 ml
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zmes izomérov
aerosol
0,79
-15
+5 / +30
+80 (pri vlhkom teple) / +150 (pri suchom teple)
15 - 20
(pri 20°C)
24
(pri 20°C)
30 - 40
(mikrónov)
nestekavý
150 - 200
36
(pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred
priamym slnečným žiarením!)

Neaplikovať v blízkosti zápalných zdrojov.
Dózu dôkladne pretrepať. Na podklad nanášame zo vzdialenosti cca 150 –
200 mm krížovou technikou. Podľa typu a stavu podkladu niekoľkokrát
opakujeme.
Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.
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Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na
objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek
tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani
použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii.
Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia
vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

