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CHING HYDROVERSAL - základní/jednovrstvý lak
Silnovrstvý  80-100µm
HV 03 RAL 3000 K

                                

POPIS VÝROBKU: vodou ředitelný, rychle schnoucí a rychle zatížitelný protikorozivní 
jednovrstvý lak, obsahující železoslídu na ocel, pozinkovanou ocel,      

         nerez, hliník a hliníkové odlitky
OBLAST POUŽITÍ: chemická zařízení, spalovny, transformátory a radiátory, rozvodny, 

ocelové stavby jako parkovací domy, jeřáby, nádrže, mosty atd

Dodávaný v odstínu: všechny běžné odstíny RAL 

SLOŽENÍ

Pojivová báze:  modifikovaná akryláto - polymerová disperze 

Pigmentová báze:             barevné pigmenty, zinkofosfát, železoslída, spesiální pigmenty
pro zesílenou protikorozivní ochranu a extendry

Rozpouštědlo:             voda a organické koalescenční protředky      

 TECHNICKÁ  DATA              

Stupeň lesku: hedvábný mat

Viskozita: 90-100 KU

Hustota:            1,34  ± 0,1/cm3       49 obj - %
Objem sušiny: 379  cm3/kg
Teoretická spotřeba:                          229 g/m2

Teoretická vydatnost: 4,73 m2/kg  při  80 µm
Tepelná odolnost: 80 - 100°C  suché zatížení, krátkodobě 120 - 140°C

SCHNUTÍ  

TG1 odolnost prachu:                        cca   40 min     při 80 µm   normální klima
TG5 odolnost osahání:                       cca 3-4 hod      při 80 µm   normální klima
TG7 mechanické zatížení:                 cca   24 hod      při 80 µm   normální klima

Přetíratelné po:                                   cca 6-8 hod  shodným produktem (odpadá v případě vrchních
 nátěrů, kromě nátěrů s tenkou vrstvou) 
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UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava povrchu:     dle DIN EN ISO 12944, povrch zbaven mastnot a prachu, koroze popřípadě
          soudržný základní nátěr, nebo mezinátěr

Natírání:                    v dodávané konzistenci, pozor na rychlé schnutí
Válečkování:             u protikorozivních nátěrů se nedoporučuje skrz nebezpečí tvorby bublin, kráterů a 

           očekávané minimální vrstvy nátěru

cca DIN 4 sek. Přísada ředidla Tlak Tryska

Vysokotlaké stříkání: 30-50 cca 5-10%
deionizované vody

4-5 barů 1,5 mm

Airless: dodaná konzistence cca 3%
deionizované vody

120-200 barů 0,3 - 0,45 mm

Jiné aplikace:  ---

Teplota objektu/vzduchu:        minimum +10°C, maximum +40°C
Rosný bod:                               min. 3°C méně, než teplota objektu a vzduchu
Doporučená tloušťka nátěru:   80-120  µm

JINÉ:

Skladování:                               12 měsíců v původní uzavřené nádobě (skladovat v chladu, ne v mrazu)
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