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pojivo registr

PUR ---

CHING - EP - Eisenglimmer - Grundbeschichtung - základní nátěr
                                                          Silnovrstvý 80µm

                                                                         EMC 182 K

TUŽIDLO:         CHING-EP-Härter M 024      
                   
POMĚR MÍCHÁNÍ: 100 : 17 váhově      KI : K II

    3 : 1 objemově    KI : K II  
          
POPIS PRODUKTU:           Základní zinkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, pro dvoukomponentní 

nátěry, se silnou ochranou proti korozi na ocel, nerezovou a pozinkovanou ocel

OBLAST POUŽITÍ: Průmyslové haly, letištní budovy, sklady, parkovací budovy, chemický průmysl, 
mosty, průmyslové a halové stavby, nádrže, spalovny atd.

DODÁVANÉ ODSTÍNY:  Odstíny DB-, tmavá šedá, jiné odstíny na dotaz

SLOŽENÍ
Pojivová báze: Epoxidová pryskyřice
Pigment: Zinkofosfát, železoslída, pigmenty hliníku, barevné pigmenty a extendry
Rozpouštědlo: Aromata, alkoholy a estery

TECHNICKÁ DATA
Stupeň lesku: Mat - 5-15 jednotek při úhlu 60°
Viskozita: 30-60 DIN-6-sek.
Hustota: 1,58 ± 0,1 g/cm³ 
Objem sušiny: 336 cm³ / kg 
                                  53 objemových %
Teoretická spotřeba: 238 g / m² 
Teoretická vydatnost: 4,2 m² / kg 80 µm  
Tepelná odolnost: cca 120°C v suchém prostředí
Zpracovatelnost: 6-8 hod v 10 kg nádobě při 20°C

Všechna data se vztahují k odstínu šedé cca DB 704
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SCHNUTÍ:
TG 1 suché proti pracu:    cca 1 hod       při 80µm běžného klimatu
TG 5 suché na omak:    cca 5-6 hod       při 80µm běžného klimatu
TG 7 mechanicky zatížitelné:   cca 24 hod       při 80µm běžného klimatu
Přelakovatelné:    po cca 6-8 hod   vhodným následným nátěrem např. CHING-EP- 

      Zwischenbeschichtung a/nebo CHING-PUR-
      Deckbeschichtung

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ
Úprava podkladu:          Dle DIN EN ISO 12944 - očištěné pozinkované, oelové, 

     nebo hliníkové povrchy zbavené prachu a mastnot, i 
     látek snižujících přilnavost (např. koroze). Při požadavku 

                 kategorie C4, nebo vyšší je doporučenopozinkované plochy 
     pískovat. U nerezové oceli by mělo proběhnout pískování vždy.

Natírání:          V dodávané konzistenci
Válečkování:          V dodávané konzistenci. Je třeba počítat se slabšími nánosy 

     vrstev.

cca. DIN- 4 sek. ředění tlak tryska

Vysokotlaké 
stříkání

25-35 cca. 5-10%
ředidlo EM 01 

3-5 barů 1,5-2,5 mm

Airless stříkání V dodané 
konzistenci

Až 3%
ředidlo EM 01 

140-200 barů 0,31-0,51 mm 

Teplota vzduchu/objektu:      min. +10°C, max. 35°C
Rosný bod:      min. 3°C méně, než teplota objektu a vzduchu
Doporučená síla vrstvy:      80µm

Skladování:      12 měsíců v originální, původně uzavřené nádobě. Skladovat
      v chladu, ale ne v mrazu.

Naše výrobky doporučujeme na  základě dnešních poznatků. Pro zpracování a použití  našich nátěrových hmot a laků jsou 
směrodatné příslušné normy, pro ochranu proti korozi DIN-EN-ISO  12944, pokud nejsou  předloženy jiné pokyny ke zpracování a 
materiálu.Skrz všestrannost možnosti použití a zpracování se ovšem nemůže odvodit žádná spojitost. Dokud je v tomto 
technickém listě uvedený produkt část systému,je nutno dbát technickým pravidlům pro celkový postup.Vydáním tohoto 
technického listu ztrácí předešlá vydání svou platnost; prosíme žádejte před použitím nejnovější technický a bezpečnostní list.
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