GYÁRTMÁNYISMERTETŐ

RAPID lakkbenzines alapozó
Választék:

RAPID LAKKBENZINES ALAPOZÓ vörös 800

Alkalmazási terület: A RAPID LAKKBENZINES ALAPOZÓ kül- és beltéri igénybevételnek
kitett vas- és acélszerkezetek (pl. kerítések, kapuk, rácsok, korlátok, stb.) korrózió elleni tartós
védelmére szolgáló alapozó festék.

Minőségi jellemzők
Külső ..........................................................................................vörös színű, homogén szuszpenzió
Kifolyási idő, 20ºC-on, Mp 4, sec............................................... 50-80
Száradási idő 40 µm rétegtvastagságban
1. fokozat 20 °C –on, perc................................................. 45
6. fokozat 20 °C –on, óra ................................................... 24
1. fokozat 60 °C –on, perc ................................................. 20 – 30
6. fokozat 60 oC –on, óra …………………………………2
Átvonhatóság 20 °C-on............................................................... 4 óra elteltével önmagával, vagy
kevésbé agresszív oldószer tartalmú
festékkel (pl. Mezakron zománc,
Trinát)
24 óra után agresszív oldószer
tartalmú festékkel (pl. Celloxin,
Rezisztán, Tixotróp klorotex)
festékkel.
2
Kiadósság, m /kg ........................................................................ 8-12

H-9023 Győr, Körkemence u. 3. ● Levélcím: H-9002 Győr, Pf.:43
Tel.: +36/96/516-530 ● Fax: +36/96/411-108 ●
Mintabolt: 9023 Győr, Körkemence u. 3. ● Tel./Fax: +36/96/516-546

1./ 3 oldal

GYÁRTMÁNYISMERTETŐ

RAPID lakkbenzines alapozó
Használat
A RAPID LAKKBENZINES ALAPOZÓT acél, alumínium és egyéb fémfelületek passziváló
alapozó festésére alkalmazzák. Az acéllemezeket Sa 2½-es tisztasági fokra kell előkészíteni
(rozsda, olaj, por és egyéb szennyeződésektől mentes). Alumínium és horganyzott felületeket
PRIMER korróziógátló alapozóval
tanácsos előkezelni a jobb tapadás érdekében. Az
oxidmentesített és zsírtalanított fémfelületre ecseteléssel, szórással és mártással egyaránt
felhordható.
A felhordásra alkalmas konzisztencia beállítása 1 kg festékhez 0,10 kg ÁLTALÁNOS
LAKKBENZINES HÍGÍTÓ 320 adagolásával történhet.
A felvitt RAPID alapozóréteg gyorsan szárad, 4 óra elteltével már átvonható önmagával vagy
kevésbé agresszív oldószereket tartalmazó festékkel (pl. MEZAKRON ZOMÁNC, TRINÁT).
Agresszív oldószereket tartalmazó festékekkel (REZISZTÁN, TIXOTRÓP KLOROTEX,
CELLOXIN) csak a felhordást követő 24 óra elteltével vonható át.
Átfestés előtt próbafestést célszerű végzeni.

Hígítás: ÁLTALÁNOS LAKKBENZINES HÍGÍTÓ 320-szal.
Tárolási garanciális idő: Eredeti zárt csomagolásban, fedett, napfénytől védett helyen tárolva, a
gyártástól számított 12 hónap.
Csomagolás: 1 literes, 4 literes és 20 literes kiszerelésben, ónozott acéllemez kannában.
Tűzvédelmi előírás: „B” tűzveszélyességi osztály. Tűz és robbanásveszélyes!

A 25/2006 (II.3.) Korm. rendelet szerint osztályozott termék:
EU határérték erre a termékre (A/i): 500 g/l VOC (2010). Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC –t
tartalmaz.

2010.
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A gyártmányismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat a jelenlegi legjobb műszaki
ismereteink alapján javasoljuk, de azok természetesen nem pótolhatják a helyi adottságoknak megfelelő részletes
alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők!
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