
                                        

       

 1. Všeobecné údaje látky 1-K-Nátěrová hmota                   CHING - HYDROVERSAL Grunbeschichtung 1/2

pojivo registr

AY-D -

Označení:           CHING - HYDROVERSAL Grunbeschichtung
                            Silnovrstvý 80µm
                            HV 186

Typ:                   Vodouředitelný, rychle schnoucí a brzy zatížitelný 1K-AY základní nátěr s aktivní 
               ochranou proti korozi na ocel, pozinkované železo a různé neželezné kovy.

Použití:               Transformátory, radiátory, rozvodny, chemická zařízení, spalovny a ocelové stavby
    (parkoviště, jeřábní zařízení, nádrže, mosty atd)

Odstíny:       Šedá, červenohnědá, jiné odstiny jsou na poptávku

2. Složení

Pojivo:    Modifikovaná akrylátová polymerová disperze

Pigment:    Zinkofosfát, barevné pigmenty a extendry

Rozpouštědlo:   Voda a koalescenční prostředky

3. Technická data

Stupeň lesku:           Mat

Hustota:                   1,25 ± 0,1g cm³

Viskozita:                95-100 KU  

Tepelná odolnost:   cca 100°C suchého tepla

Objem sušiny:        344 cm³/kg
                    43 % oběmově

Teoretická 
spotřeba:                 233 g/m²

Teoretická
vydatnost:               4,3m²/kg při 80µm 

4.   Časy schnutí
      
         TG 1 suchý povrchově                                ca.     1 hod                 při 20°C  80 µm standardního klimatu
         TG 5 suchý na dotek                                   ca.     3 hod                 při 20°C  80 µm standardního klimatu
         TG 7 mechanicky zatížitelný                      ca.     8-10 hod            při 20°C  80 µm standardního klimatu



                                        

       

        CHING - HYDROVERSAL Grunbeschichtung  2/2

   Přelakovatelné po                                 6  hod     vhodnými následnými nátěry např. CHING-   
              HYDROVERSAL mezi a nebo vrchními nátěry, tak i  
              CHING-2K-PUR mezi a vrchími nátěry

                     
   5. Upozornění ke zpracování

Příprava povrchu                                 dle DIN EN ISO 12944-4
  Ocel:    pískování Sa 2 1/2 , drsnost povrchu by měla odpovídat

                                                                       „střední“ (G) dle ISO 8503-1
   Zinek:  čistý podklad, suchý, zbaven prachu, mastnot a oleje, při  

    požadavku korozivní kategorie C4 nebo vyšší, je 
               doporučeno Sweep pískování dle DIN EN ISO 15944-4

    na pozinkované povrchy.
   Jiné podklady: Podklad musí být čistý a zbaven prachu, koroze, 

              oleje a mastnot.

Natírání                                             V dodávané formě

Válečkování                                      V dodávané formě skrz tvorbu struktury a u slabších vrstev nátěru 
  válečkováním, je doporuča více násobná aplikace

Zaplavení                                          ----

Vysokotlaké stříkání Cca. DIN - 4 sek. Přídavek ředidla Tlak Tryska

30 - 50 Cca 5-10%
deionizované vody

 4 - 5 barů 1,5mm - 2 mm

Airless stříkání formou dodávky Cca 3%
deionizované vody

120 - 200 barů 0,23 - 0,38 mm

Jiné aplikace  -----

Teplota vzduchu/objektu                  min.+10°C, max.+40°C

Kondenzační teplota                         min. 3°C, pod teplotou vzduchu a objektu 

Doporučená síla nátěru                     80 µm

6. Jiné

Stabilita skladování                           18 měsíců v originální neotevřené nádobě, skladovat v chladnu, ne       
v mrazu

Další upozornění                         411-186-010            
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