“ Л А К П Р О М “ АД- СОФИЯ
ИНСТУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
БОЯ ЗА МЕТАЛИ- ДИРЕКТНО ВЪРХУ РЪЖДАТА
STEEL GUARD /СТИЙЛ ГАРД/
Предназначение:
За боядисване и защита в индустрията и бита. Употребява се за
директно нанасяне върху нови или ръждясали (кородирали), с дебелина на
ръждата до 100 микрометра, машини и съоръжения, парапети, огради,
метални стълбища, градинска тръбна мебел, гаражни врати, детски
катерушки, резервоари, покриви и др. метални конструкции експлоатирани
на открито и закрито. Изпълнява едновременно функциите на
преобразувател на ръжда, грунд и боя – завършващо покритие. Може да се
използва както за цялостна защита на метални повърхности, така и за
репаратурни цели.
Представлява система за антикорозионна защита и декорация на
метални повърхности, на база активни антикорозионни пигменти и
инхибитори на корозията, светлоустойчиви пигменти и други добавки в
разтвор на модифицирана алкидна смола.

-

Свойства:
преобразува ръждата в твърди неразтворими съединения на желязото;
изпълнява едновременно функциите на преобразувател на ръжда, грунд
и декоративно покритие;
спестява скъпо струващи операции за отстраняване на ръждата;
висока атмосфероустойчивост;
висока устойчивост на минерални масла, дизелово гориво, натриев
хлорид, натриев карбонат и др.;
отлична твърдост и покривност;
добро поведение при нанасяне- добра разливност и изравняване на
мокрото покритие.

-

Подготовка на основата и начин на нанасяне:
почистване на подвижните слоеве на ръждата с телени четки или друго
подходящо оборудване;
отстраняване на мазните петна с разредители: АМВ, МРТ, БК,
Нитролин Р на “ ЛАКПРОМ” АД
изсушаване на боядисваните повърхности.

-

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ
ръждясали стоманени повърхности;

-
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-

здрави повърхности от черни метали;
здрави стари покрития
боядисани повърхности с избила ръжда.
Преди употреба боята се разбърква добре.
Нанасянето се извършва с четка, валяк и шприцпистолет: въздушно
и безвъздушно, при температура над 5°С. Нанася се в 2-3 слоя, като
следващият слой се полага до 50 минути след първия слой.
Разреждане:
Продуктът се предлага в консистенция готова за нанасяне. Не се
разрежда.
Инструменти и зацапани места се почистват с разредители АМВ или
МРТ на “ ЛАКПРОМ” АД.
За покрития с ефект на ковано желязо боядисването може да се
осъществи в един слой чрез подходяща скорост на движение на
пистолета.
Технически данни:
1. Цвят на боята: бял, черен, сребрист, сив, син, зелен, червен и др.
Изпълнява се и с ефект на ковано желязо / хамершлак/.
2. Съхнене при 20°С- на пипане - 30-50 минути.
- пълно изсъхване - 3-8 часа
3. Разход: 100-110 гр/м2 за един слой с дебелина на сухото покритие
30- 35 микрометра
Опаковка:
Метални кутии от 0,7 l, метални кофи по 18 l.

Съхранение:
В закрити и сухи складови помещения при температура от 0°С до
25°С, предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.
Гаранционен срок:
24 месеца от датата на производство.
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