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HYDRO COLOR SFC
1K-lak s ochranou proti korozi s nebo bez železné slídy

POPIS PRODUKTU
Vodou ředitelný, silnovrstvý, rychleschnoucí, povětrnostním podmínkám odolný nátěr s velmi dobrou 
přilnavostí na pozink, hliník, tvrdé PVC a základované povrchy.
Hospodárný 1K-jednovrstvý lak s pigmentační ochranou proti korozi v osvědčené barevné pigmentaci 
a pigmentaci železné slídy. 

POUŽITÍ
Použitelné ve vnitřním i vnějším prostředí , jako např. pozinkované střešní rýny,
odpadní trubky, střechy, vrata, konstrukce hal, trubkové konstrukce, elektrické rozvaděče, sloupy 
osvětlení a stožáry.

TECHNICKÁ DATA
Báze pojiva modifikovaná akrylátová disperze
Pigment pigmenty  bez zinko fosfátu, olova a chromu s/bez železo slídy
Rozpouštědlo voda
Stupeň lesku hedvábně matná
Hustota cca. 1,3-1,4g/cm² dle podkladu
Viskozita 95±10KU
Obsah sušiny cca.48-50% objemově (dle odstínu)
Teoretická spotřeba 6 až 7, 5m²/l
Teoretická vydatnost 130 až 170ml/m² dle podkladu
Odolnost teplotám 100°C u vyzrálého nátěru
Odstíny RAL 9010 bílá

RAL 9011 grafitově černá                * RAL 6005 zelená
                                               * RAL 6011 rezedově zelená

* RAL 7001 stříbrně šedá
  * RAL 7016 antracitová šedá
    * stará hnědá
 (Jiné odstíny na přání od 300 l)          * = s železo slídou

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava povrchu
Základové nátěry nebo mezinátěry dle EN ISO 129444 
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Zpracování
Válečkovat, natírat v originální konzistenci. Při natírání a válečkování dát pozor na rychlé schnutí 

povrchu: Při válečkování je třeba počítat s tenčí vrstvou nátěru.
Zpracování tlak vzduchu tryska viskozita DIN 53 211  4mm 20°C
Tlaková pistole               3 až 5 bar                1,7 až 2mm 70 až 90“
Ředění cca. 5% vody
Airless/Airmix            120 až 150 bar        0,33 až 0,45mm v dodávané konzistenci
Udané hodnoty pro tlak a velikost trysek jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou možné dle
 účelu použití a nanášející osobou.

Teplota vzduchu min. 7°C  max. 40°C
Kondenzační teplota min. 3°C  teploty objektu a vzduchu
Minimální a maximální 
síla vrstvy suchého nátěru 

60 až 150µm

Faktor čerstvého nátěru 2,0  160µm čerstvého nátěru odpovídá 80µm suchého nátěru
Praktická vydatnost je závislá na aplikační metodě a drsnosti povrchu.

Odchylky schnutí vodou ředitelné nátěry na bázi disperze/emulze fyzikálně zasychají podmíněně 
rychle na povrchu, načež „urovnávání usazenin“ by se mělo projevit velmi 
pomalu, nebo po částečném zaschnutí - technika chlórovaného kaučuku.

Doba schnutí:

TG 1 proti prachu cca.1 hod               při 80µm (normální klima)popř.
1,5-2 hod               při 10°C a 60 % vlhkosti vzduchu

TG 5 nelepivý cca. 4-5 hod           při 80µm (normální klima)popř.
7-8 hod                  při 10°C a 60 % vlhkosti vzduchu

TG 7 mechanicky cca. 24 hod            při 80µm (normální klima)popř.
zatížitelný 72 hod                   při 10°C a 60 % vlhkosti vzduchu
Parametry schnutí větráním bude počáteční doba schnutí značně zkrácena
Přetiratelné  po 6-8 hod shodným materiálem (z pravidla neplatí u vrchních a závěrečných 

nátěrů, kromě eventuelní tenčí vrstvy nátěru)
Možné postupy hliník - pozinkovaná ocel

1. Základní nátěr:       Hydro SFC  silnovrstvý 80µm
2. Vrchní nátěr:          Hydro SFC  silnovrstvý 80µm
Ocel
1. Základní nátěr:       Hydro SFC  základní šedá silnovrstvý 80µm
2. Mezinátěr:              Hydro SFC silnovrstvý 80µm
3. Vrchní nátěr:          Hydro SFC silnovrstvý 80µm

Standartní balení 0,75 l, 2,5 l, 10 l
Skladování skladovat v chladu, ne v mrazu. 12 měsíců v neotevřené původní nádobě
                                                                                       
                                               
                                               
                              Chlud P. 30.11.2007 
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