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COLOR  SFC   GRUND

POPIS  PRODUKTU
Color SFC základ má výbornou přilnavost na pozinkované povrchy, hliník a ocel, je pro Color SFC 
speciální odsouhlasený základní nátěr. Thixotropní schopnost materiálu - předepsaná síla suchého 
nátěru je 80 µm. Podle posouzení č. 27.003 z rakouského lakařského ústavu produkt odpovídá 
NORMĚ EN ISO 12944-1 a nepodléhá tím nařízení pro rozpouštědla 1995.

POUŽITÍ
Používá se hlavně na zkorodované a pozinkované povrchy. Zkorodovaná místa odrezit, veškeré 
povrchy se natírají 1x s Color SFC Grund a 1-2x s Color-SFC vrchní nátěr.
Například na těchto místech:  příhradové stožáry, ochrana mostních konstrukcí, stožár 
trolejbusového vedení, osvětlovací stožár, trubkové konstrukce, skříňové rozvaděče,brány, střechy, 
obklady stěn, okapové žlaby, spádové trubky atd.

TECHNICKÁ  DATA
Odstín:                           Béžová, (jiné odstíny je možno dodat od 300kg)
Stupeň lesku:                 Matný
Složení:                         Kombinace PVC a akrylátového pojiva se spec. přísadou pryskyřice,

   zinkofosfát jako aktivní ochrana proti korozi
Teplotní odolnost:         Suché nanášení do 80 °C
Hustota:                        1,26±0,04 g/cm3

Obsah sušiny:               62±2 %
Objem sušiny:   44±1 %
Viskozita:                     105±5 KU
Teoretická spotřeba:     4,6 m2/kg při 80 µm suchého filmu
Faktor mokrého filmu: 2,3
                                   
ZPRACOVÁNÍ
Příprava podkladu:
Podklad musí být řádně ošetřen (bez prachu a suchý) a bez různých substancí jako je (mastnota, 
silikon, okuje od válcování, troud,…). Přezkoušet přilnavost předešlých nátěrů předem. Rez musí být 
mechanicky odstraněna broušením, nebo ocelovým kartáčem popř. opískovat. 
Dodržovat směrnice normy EN ISO 12944-díl 4, dbejte uvedených směrnic.
Bude-li Color SFC ZÁKLAD nanesen na zinkové nebo hliníkové povrchy, pak je třeba postupovat 
podle tech. listu č. 5 vyhláška pro barvy a ochranu věcí „ nátěry na zinek a pozinkovanou ocel“ a tech. 
listu č. 6 „ nátěry z hliníku“ (vzít na vědomí). 
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Způsob nanášení:                            Natíráním nebo stříkáním
Ředidlo:                                          Ředidlo TS 01 k natírání (2-3%)

         Ředidlo 73 ke stříkání (10%)

Zpracování: tlak při stříkání:   tryska: viskozita DIN 53211 20°C
Vzduchová pistole      2-4 barů 1,5-2mm        30-35“ 4mm
Airmix/Airless   120-150 barů         0,23-0,33mm        40-60“ 6mm
Udané hodnoty pro tlak a velikost trysek jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou možné dle
 účelu použití a nanášející osobou.

Doba schnutí:                               Zaschnuto proti porachu:        po cca. 1 hodině
                                                      Na omak:                                po  3-4 hodinách

Udané doby schnutí se vztahují na normální podmínky dle DIN  50014.

Přelakovatelnost:                          Natírat :                        Nejdříve po 24 hodinách s Color-SFC
                                                      Stříkat:                         Nejdříve po   6 hodinách s Color-SFC

Praktická vydatnost:        3,2 m2/kg při 80 µm suchého filmu

Skladovatelnost:                           Minimálně 12 měsíců v uzavřeném originálním obalu při
       teplotě mezi +10 a 30°C.

Obaly:                                           1kg, 6kg

       Chlud P. 15.01.2008
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