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COLOR  SFC  F E R R A L

Popis produktu
Silnovrstvý nátěr , velmi odolný povětrnostním podmínkám se zinkofosfátem jako aktivním pigmentem pro ochranu proti 
korozi. Rychleschnoucí a s velmi dobrou přilnavostí na železo, ocel, zvětralé  pozinkované plochy a  hliník.

Použití
Vzhledem k jeho vysoké odolnosti je možné Color SFC Ferral použít v chemicky agresivních atmosférách jako jsou: 
Průmysl, olejová kamna,  kouřové plyny, mořské klima. atd…

Technická data 
Složení                      :    Kombinace PVC  a akrylových pryskyřic a  speciálních pryskyřičných přídavků.
odstín                        :    MIX - odstíny podle RAL, NCS, Sikkens …
                                       Z  produkčně technických  důvodů se v barevných odstínech mohou vyskytnout                     
                                       nepatrné rozdíly. K jednotlivým objektům doporučujeme používat jednu šarži.
Dodaná  viskozita     :    105±5 KU thixotr.
Specifická hmotnost :    1,1 až 1,3g/cm³ dle odstínu
Obsah sušiny            :    53-65% dle odstínu
Objem sušiny           :    37-45% dle odstínu
Faktor mokré vrstvy :    2,2-2,7 dle odstínu
Tepelná odolnost      :    do 70°C 
Vydatnost                 :    Cca 4m²/l při 70µm suchého nátěru

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:
Podklad musí být odborně upraven (suchý a bez prachu) bez dělících substancí (mastnoty, silikonu, okují atd..) Přezkoušet 
kvalitu starých nátěrových vrstev. Rez je nutno mechanicky odstranit pískováním, broušením, nebo kartáčem!

Zpracování
Nanášení                 :    Množství vrstev se řídí podle daných požadavků, např. 1-4x Color SFC Ferral.
Způsob nánosu        :    Nátěr, nástřik
Stříkání                            stříkací  tlak                     tryska                             viskozita DIN 53 211, 20°C
pistolí                               2 až 4 bary                 1,5 až 2,0mm                              30 až 50´´ 4mm
Airmix, Airless             120 až 150 barů            0,23 až 0,33mm                          40 až 60´´ 6mm
Uvedené hodnoty pro tlak a velikost trysek jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou možné dle
 účelu použití a nanášející osobou.

 Ředidlo :                            K nátěru : ředidlo TS 01 (max. do 5%)
                                            K nástřiku : ředidlo 73 (5-15 % dle používaného zařízení)
Schnutí:                               Suché na prach :       cca 1 hod
                                            Pevně drží :              cca 3 hod
                                            Přelakovatelné:  po 24-36 hodinách
                                            Udaná doba schnutí  se vztahuje k normálnímu klimatu  dle normy DIN  50014.
Přelakovatelné:                   Shodným produktem, Color SFC, barevný Henodur TSD nebo RS vrchní lak EGL. 

Skladování:                         18 měsíců v původním, originálně uzavřeném obalu při teplotě od +10°C do +30°C.
Balení:                                 6kg, 15kg
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