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HYDRO  KS  EINSCHICHT

POPIS PRODUKTU
Vodou ředitelný, hedvábně matný jednovrstvý lak s aktivními pigmenty na ochranu proti 
korozi.

POUŽITÍ
 Obzvlášť vhodný pro lakování ocelových dílů v lakovnách, hlavně stavebních prvků. Tento 
základ je přizpůsoben pro sušící zařízení s proudícím vzduchem a pro IR (infra červené) 
sušení. Další oblasti použití jsou stroje, regály a přístroje v oblasti průmyslu, pomocí nástřiku. 
Vylepšování povrchu je možné provádět válečkováním a natíráním.

TECHNICKÁ 
DATA
složení mod.akrylátová kombinovaná disperze
odstín RAL,NCS a průmyslové odstíny
hustota 1,1-1,3g/ml Dle odstínu
viskozita 105±KU (rotační viskozimetr při 25°C)
Obsah sušiny 55-60% váhově Dle odstínu
Objem sušiny 41-45% objemově Dle odstínu
Teoretická vydatnost 5m²/l (3,9-4,5m²/kg) Při 80µm suchého filmu dle odstínu
Obsah rozpouštědel Cca. 3,5% (VOC=45±10g/l)
Čištění Pracovní nářadí ihned po použití umýt vodou.

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu
Podklad musí být odborně upraven a zbaven dělících substancí (prach, mastnoty, silikon, 
okuje). Přezkoušet soudržnost starých nátěrů. Rezavá místa mechanicky očistit broušením, 
kartáčováním, nebo pískováním. Dbát zavedených směrnic v EN ISO 12944- díl 4.

Zpracování
Styl nanášení Počet nátěrů závisí na stanovených požadavcích
Nové lakování 1-2x Hydro KS Einschicht
Obnovovací lakování Jako výše uvedeno, po přezkoušení soudržnosti starých nátěrů
Způsob nanášení Stříkání kelímkovou pistolí nebo Airless/Airmix, menší plochy válečkovat, 

nebo natírat
Zpracování tlak vzduchu tryska Viskozita DIN 53211 6mm 20°C
Nízkotlaké 3-5 bar 1,7-2mm 25-30“
Airless/airmix 150-170 bar 0,33-0,38mm V dodané konzistenci
Uvedená data pro tlak stříkání a velikost trysky jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou možné podle záměru 
použití a uživatele.
Nanášené množství Max. 200-250µm mokrého filmu na jeden pracovní chod
Ředění Airless/Airmix: Neředěné

Tlak: Max. 5-10% vody
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Schnutí proti prachu po 1 hodině
nelepivé po 2 hodinách
přelakovatelné po 12 hodinách 
Tyto údaje se vztahují na normální klima a 50% relativní vlhkosti vzduchu 
a jsou závislé na tloušťce nanášené vrstvy. Při teplotách pod 10°C a/nebo 
vyšší vlhkostí, vzduchu mohou tyto hodnoty silně změnit.

Praktická vydatnost 3-3,5m²/kg při 80µm suchého filmu

Skladování: 6 měsíců v uzavřeném originálním balení při teplotě od +10°C do + 30°C.
Balení: 35kg

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Chránit před mrazem.
Nezpracovávat pod teplotou 5°C.
Uvedené viskozity pro zpracování musí být dodrženy.
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota mohou dobu schnutí prodloužit.
Údaje pro schnutí jsou hodnoty, které je možno dosáhnout za normálních podmínek schnutí.
Před urychlovaným sušením, je nutné optimální nastavení sušícího tunelu.
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