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Rost – Safe – Sprej šedý
Antikorózna ochrana na všetky kovové povrchy
Oblasť použitia:
Primárna antikorózna ochrana a základný náter, vhodný na konzerváciu všetkých
kovových povrchov. Sekundárna antikorózna ochrana povrchov, zaistená vytvorením
izolačnej vrstvy, ktorá zakonzervuje už existujúcu koróziu na kovovom povrchu.
Spôsob použitia :
Ošetrované plochy vopred zbavte nečistôt, olejov, tukov a ostatných nečistôt. Voľnú
hrdzu mechanicky odstráňte drôteným kartáčom. Následne preveďte sprejom zo
vzdialenosti cca 25 cm 1-2 nástreky a každú vrstvu nechajte dôkladne zaschnúť.
Vlastnosti výrobku:
Nová kombinácia odlišne pôsobiacich inhibítorov korózie, zaisťujúca zakonzervovanie
povrchovej korózie a vytvorenie farebnej, extrémne odolnej, ochrannej vrstvy.
•
•
•
•
•
•
•
•

Farba: šedá
Rýchloschnúci
Výborná odolnosť proti luhom, kyselinám a olejom
Vynikajúca priľnavosť na zhrdzavené povrchy
Prelakovateľný väčšinou farieb a lakov
Testované podľa DIN 53 210 a DIN 53 209
Testované podľa DIN 50 021 (600- hodinový soľný test)
Zabraňuje opätovnej korózii kovového povrchu
Teplotná odolnosť
Čas vytvrdenia

+120 °C
10 min. pri 20 °C

Spotreba

400 ml/4 – 5 m

Teplota pre aplikáciu
UV stabilita
Trvanlivosť

2

4 – 40 °C
výborná
minimálne 2 roky

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných
údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť
podkladového povrchu.

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk
Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o .
nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

