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KORRODUR

POPIS  PRODUKTU
Rychle schnoucí základová barva s výbornou  přilnavostí na železo a ocel. Obsahuje aktivní 
ochranu proti korozi. Neobsahuje olovo ani chrom !

TECHNICKÁ  DATA
Odstíny:                         šedá, béžová, červenohnědá (od 300kg  k dodání také jiné odstíny)
Složení:                          olejová  alkydová pryskyřice,neobsahuje olovnaté a chromové 
                                       pigmenty
Dodaná viskozita:          45“± 5“ DIN 53211  6mm 20 °C
Hustota:                          1,45-1,48 g/cm3 podle odstínu
Obsah  sušiny:                cca. 68 ± 2 % podle odstínu
Objem sušiny:     44-47 % podle odstínu
Teoretická vydatnost:     7,7-7,8 m2/kg při 40 µm suchého filmu
Faktor mokrého filmu:    2,1-2,3 podle odstínu

PRACOVNÍ   POSTUP
Příprava povrchu před nátěrem:
Povrch  musí být mechanicky ošetřen ( suchý a  bez prachu ) , substance jako  mastnota, 
silikon a cundry po válcování odstranit. Eventuelně odzkoušet nosnost starých nátěrů.  Rez 
musí být mechanicky odstraněna buď ocelovým kartáčem , broušením nebo pískováním. Dle 
normy EN ISO 12944- díl 4 , dbejte uvedených směrnic.

Postup nátěru:                1-2x  Korrodur,  1-2x  Henesol Express
Nanášení:                        natíráním, stříkáním nebo rolováním

Stříkání:                           tlak                       tryska                            viskozita DIN  53211  4mm 20°C 

Pistolí:                       3 – 5 barů                   1,5  -  2,0 mm                               25 – 30“   
Airmix / Airless       120 – 150 barů            0,23 – 0,33 mm                             30 – 60“

Udané hodnoty pro tlak a velikost trysek jsou ukazatele stanovené laboratoří. Odchylky jsou možné dle
účelu použití a nanášející osobou.

Praktická vydatnost:      cca. 5,5 m2/l při  40 µm  suchého filmu

Ředidlo:                         při nátěru:         neředit
                                       při  stříkání:      ředidlo pro Henesol  ( do 20% )

Schnutí:                          suchý na prach: po cca. 30 minutách
                                       suchý na omak: po cca. 60 minutách
                                       přelakovatelný: po cca. 6   hodinách

Přelakovatelný:              Henesol Super, Henesol Express, Henesol  Maschinenlack, 
                                       Color - SFC, RS Decklack.
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Skladovatelnost: min. 12 měsíců v originálních uzavřených obalech při teplotě
mezi +10 a 30 °C

Balení: 35 kg
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