Laki
SUPRALUX KORALKYD antikorozijska temeljna barva za železo
Antikorozijska bela barva, za notranjo in zunanjo uporabo
Vrsta proizvoda:
SUPRALUX KORALKYD
premaz, na osnovi topil.

je

temeljni

Področje uporabe:
Železne in jeklene konstrukcije, ograje in
podobno,za notranjo in zunanjo uporabo.
Za popolno zaščito železnih in jeklenih
površin v kombinaciji z emajl lakom
SUPRALUX DUROL.
Kakovost izdelka:
Enostavna uporaba s čopičem,dobro se
lepi na površino.
Zagotavlja
korozijo.

učinkovito

zaščito

pred

Sestava:
Alkidne smole s kakovostnimi polnilibenzin.

potrebno odstraniti z žično krtačko ali z
brušenjem, nato popraviti s SUPRALUX
KORALKYD temeljno barvo in nanesti 1-2
sloja Durol antikorozijske emajl barve. Po
uporabi s čopiča odstranite odvečno barvo.
Tehnični podatki:
Pogoji uporabe:
Minimalna temperatura zraka in površine:
+5°C
Poraba:
na površinah s povprečno poroznostjo
1 l za do 16 m2 (pri 1 nanosu)
Čas sušenja:
Suho na dotik:
Naslednji nanos:

po 3 urah
po 8 urah

Uporabne informacije:

Priprava površine:

Dobro premešati pred uporabo.

S površine je potrebno odstraniti rjo,mastne
dele,prah in vlago. Še posebej temeljito je
potrebno odstraniti rjo z žično krtačko ali
brušenjem.Pred uporabo je potrebno s
površine odstaniti tudi odvečno staro barvo in
dobro premešati.Priporočen nanos premazov:

S čopičem, valjčkom ali
nanesti 1 – 2 sloja premaza.

1-2 sloja Supralux Koralkyd antikorozijske
temeljne barve.
2 sloja Supralux Durol antikorozijske emajl
barve.
Obnavljanje starih premazov:
Nepoškodovane
premaze
je
potrebno
prebrusiti in pobrisati s krpo namočeno v
razredčilo.Preperele
stare
premaze
je
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brizganjem

Naslednji( končni ) nanos narediti po 8
urah.
Redčenje ni potrebno, v primeru redčenja
uporabiti SUPRALUX H-100 sintetično
razredčilo.
Čiščenje orodja:
Orodje očistiti s SUPRALUX
sintetičnim razredčilom.

H-100

Laki
SUPRALUX KORALKYD antikorozijska temeljna barva za železo
Antikorozijska bela barva, za notranjo in zunanjo uporabo
Niansa:
Bela.
Pakiranje: 1 i 2,5 litra.
Skladiščenje in transport:
Hraniti v suhem, približno 5 let v originalno
zaprti embalaži(ne sme zmrzniti).
Varnostna,zdravstvena in ekološka opozorila:
R10 Vnetljivo. R52/53 Strupeno za
organizme, ki živijo v vodi, lahko povzroči
dolgotrajne škodljive učinke v vodi. R66
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči
nastanek suhe ali razpokane kože.
R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in
omotico. S2 Hraniti izven dosega otrok.
S24/25 Preprečite stik s kožo in očmi. S29
Barve ne izlivajte v odtoke. S46 Če pride do
zaužitja,takoj poiskati zdravniško pomoč in
pokazati embalažo ali etiketo. S51 Uporaba le
v dobro prezračevanih prostorih. Vsebuje 2butanon oksim. Lahko povzroči alergijske
reakcije kože. Reciklira se lahko le
popolnoma prazna in očiščena embalaža.
Odpadno barvo predajte pooblaščenemu
prevzemniku odpadkov. Med brušenjem in
avtogenem rezanju se ustvarja prah,nevarni
dim,hlapi,meglice. V kolikor je mogoče
uporabljajte mokro brušenje (ustvariti gladko
površino z mokro krpo). Če s pomočjo
izpušnega ventilatorja ne dosežete
zadostnega sesanja odpadnih snovi, je
potrebno uporabiti ustrezno dihalno masko.Po
uporabi s čopiča odstranite odvečno barvo.
Prazna embalaža ni primerna za shranjevanje
hrane.
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