
TECHNICKÝ LIST                 henelit@henelit.cz  

COLOR  SFC
s železoslídou nebo bez

Popis produktu

Silnovrstvý krycí nátěr, dobře odolný atmosferickým vlivům s velmi dobrou přilnavostí na pozink, 
hliník, tvrdé PVC a základované ocelové podklady. 
COLOR-SFC má velmi dobrou odolnost  proti kyselinám a v alkalickém průmyslovém ovzduší, 
kondenzované vodě a solím. (Viz  zkušební atest MA 39 Wien  číslo A 214-216/83). Dle atestu 
č.27.003, tento produkt odpovídá normě EN ISO 12944-1.

Použití  
Na pozinkované střešní rýny, odpadové potrubí, obložení zdí, střech, brány, haly, trubkové konstrukce, 
elektrorozvaděče, pojízdné stožáry, osvětlovací stožáry nosné konstrukce, lanovky, atd.

Technické data
Složení Kombinace PVC a akrylátových pojiv.
Standartní odstíny RAL   1018 zinkově žlutá           *RAL   3009 oxidově červená

RAL   5015 modrá                      *RAL   6003 olivově zelená
RAL   6005 mechově zelená       *RAL   6011  rezedově zelená
RAL   7032 křemíkově šedá       *DB      701  stříbro šedá
RAL   8017 čokoládově hnědá   *DB      703  šedá
RAL   9002 šedo bílá                  * stará mosaz
RAL   9006 hliníkově bílá          * grafitově černá
RAL   9010 čistě bílá
staro hnědá                                 * =  s železnou slídou

MIX  odstíny barevné tónování ( NCS, RAL, Coltec) z produkčně technických důvodů 
mohou nastat nepatrné rozdíly v odstínech. Proto doporučujeme 
použít vždy jednu šarži.                                                  

Viskozita 95-105 KU (rotační viskozimetr dle Krebs-Stormer)
Hustota 1,10 až 1,29g/cm3 bez železné slídy 

1,27 až 1,35g/cm3 s železnou slídou
Obsah sušiny 43 až 65%  váhově dle odstínu
Teplotní odolnost suché zatížení do 80°C
Teoretická vydatnost 3,9-4,6m²/kg při 80 µm suchého filmu dle odstínu

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu
Zinkové a hliníkové 
povrchy

Technický list č. 5 platí  pro ocel a pozink, technický list č.6 platí pro 
 nátěry na hliník.

Ocelové plochy
a staré nátěry

Při provádění opakovaného nátěru  na zvětralý starý nátěr, pozink nebo
ocelové plochy, - platí EN ISO 12944 - díl 4.
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Nátěry Počet  nátěrů se určuje podle náročnosti a potřeby:
např.1-2x Color-SFC základ 
        1-2x Color-SFC odstín

Pozor  u zvětralých, pozinkovaných ploch není možné používat 
 základování z alkydové pryskyřice obsahující olej (např. Korrosan).

Zpracování
Způsob nanášení:                   Natírat nebo stříkat

Tlak vzduchu Tryska Viskozita DIN 53221     20 
°C

Tlaková pistole: 2 až 4 bary 1,5 až 2 mm 30 až 35 “ 4mm

Airmix/Airless 120 až 150 barů 0,23 až 0,33 mm 40 až 60“ 6mm
Udané hodnoty pro tlak a velikost trysek jsou ukazatele stanovené laboratoří.Odchylky jsou možné dle
 účelu použití a nanášející osobou.

Ředidlo: K natírání:          Ředidlo TS 01 (max.3%)
Ke stříkání:         Ředidlo 73 (až 10 %)

Schnutí: Suché na prach:  za 1 hodinu
Na omak:            za 3 až 4 hod. 
Přelakovatelné:   po 24 až 36 hodinách

Praktická vydatnost: cca. 3,4 m2/kg  při 80µm suchého filmu bez železo slídového nátěru
cca. 2,8 m2/kg při 80µm suchého filmu s železo slídovým nátěrem

Přelakovatelné: Sebou samotným nebo vrchní nátěry na bázi TSD. Při přelakování 
základního nátěru je třeba postupovat plynule!

Skladování: Min. 12 měsíců v původní uzavřené nádobě při teplotě mezi +10 až 30°C.
Balení: Standartní odstíny: 1kg, 6kg

MIX  odstíny: 6kg a 15kg

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
– Pozor: před použitím zkontrolovat odstín.
– Při kontaktu suchého nátěru Color SFC je třeba dát pozor na již použité těsnící materiály na bázi 

PVC. Vhodné těsnící materiály jsou: Směsi Semperit: E4317 šedá, E2307 šedá, E2600 černá 
(odpovídá normě DIN 7863), A2417 černá a N379 hnědá.

– Ocelové konstrukce jsou mechanicky odolné nejdříve po 1 týdnu.

      Chlud P. 16. 01. 2008
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