
Pregătirea suporturilor
Suprafețe de fier nevopsit: efectuați o curățare atentă a suprafeței prin îndepărtarea mecanică a ruginii sau a cojilor de laminare cu perii metalice și hârtie abrazivă sau, în cazul 
unei coroziuni puternice difuze, efectuați sablarea. Curățați din nou cu atenție suprafața și aplicați unul sau două straturi de vopsea antirugină și anticorozivă Keradecor Sintcrom.
După uscarea completă a produsului antirugină, aplicați două straturi de Keradecor Oldstyle.
Suprafețe de fier care trebuie revopsite: îndepărtați mecanic vopselele vechi, deteriorate cu perii metalice și hârtie abrazivă, până când fierul devine lucios. În cazul 
suprafețelor extinse, a vopsirilor industriale, a coroziunii profunde efectuați sablarea uscată. Curățați din nou cu atenție suprafața și aplicați unul sau două straturi de vopsea 
antirugină și anticorozivă Keradecor Sintcrom. După uscarea completă a produsului antirugină, aplicați două straturi de Keradecor Oldstyle. Pentru tratarea suporturilor diferite de 
cele menționate și pentru clarificări privind tipurile de intervenție de efectuat, se recomandă consultarea Ghidului de decorare și pregătire a suporturilor de la Kerakoll.

Preparare
Reamestecați întotdeauna produsul înainte de folosire.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Keradecor Oldstyle
 - Categoria: Organice Fluide
 - Protecţie şi Decorare

Rating calculat pe baza mediei formulărilor culorilor

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

• Cu aspect estetic de înaltă calitate

• Puternic protector, antirugină şi anticoroziv

• Grad mare de acoperire

• Ideal pentru protejarea suprafețelor din lemn şi fier

• Randament ridicat

• Aplicare uşoară cu pensula, trafaletul şi prin pulverizare

GREENBUILDING RATING® PLUS PRODUS

 - Reduce riscul sarcinilor periculoase şi poluante pentru mediul înconjurător la 
stocare şi transport

 - Garantează o folosire mai sigură pe şantier

ECO NOTE

Destinația utilizării
Email pentru:
- suprafețe metalice

Interioare şi exterioare.

A nu se folosi
Pe suprafețe umede.

DOMENII DE APLICARE

DIVIZIA CONSTRUCŢII / Protecţie şi Decorare

Email antichizant, protector, anticoroziv, cu acoperire și pensulare optimă, ideal în 
GreenBuilding. Respectă sănătatea operatorilor.

Keradecor Oldstyle este un gel pe bază alchidică în solvent cu pigmenți de fier micacei. Adecvat pentru 
decorarea şi protejarea suprafețelor din lemn şi fier. Satinat cu grad ridicat de acoperire. Interioare, 
exterioare.

Keradecor Oldstyle
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*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel  +39 0536 816 511 -  Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informaţii sunt actualizate în august 2021 (ref. GBR Data Report - 09.21); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea 
KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteţi consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. 
Fişa tehnică este redactată în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative cele mai bune. Totuşi, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă 
în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării conformităţii produsului cu utilizarea prevăzută.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I

Protecția și decorarea suprafețelor interne și externe din fier și lemn, prin aplicarea cu pensula, trafaletul sau pulverizarea emailului de acoperire cu efect antichizant, cu rezistență 
ridicată la coroziune, pe bază de rășină alchidică în solvent și pigmenți de fier micacei, de tip Keradecor Oldstyle de la Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 1.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

Aspect  email colorat
Densitate volumetrică  ≈ 1,52 kg/ℓ
Natura chimică rășină alchidică
Vâscozitate 26 ± 5 s – cupă Ford 8
Ambalaj cutii 0,75 – 2,5 ℓ
Avertismente a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Temperaturi limitã de aplicare de la +5 °C la +30 °C
Umiditatea suportului ≤ 6%
Timp de aşteptare între straturi succesive ≥ 24 h
Diluare cu Keradecor Eco Solmix max 10% în volum
Consum pentru 2 straturi ≈ 0,1 – 0,15 ℓ/m2

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. şi fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de şantier.

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

Aplicare
Keradecor Oldstyle trebuie aplicat cu atenție pe toată suprafața, cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare după diluarea cu Keradecor Eco Solmix de la 5% la 10% în funcție de 
mijloacele de aplicare; aplicarea, în special la exterior, presupune întinderea a două straturi de produs la interval de cel puțin 24 de ore, la o temperatură de +23 °C și o umiditate 
relativă ≤ 80%.
Condițiile ambientale necesare pentru a putea realiza decorațiunea necesită o temperatură a mediului și a suportului cuprinsă între +5 °C și +30 °C și o umiditate relativă a 
mediului sub 80%.
În cazul utilizării unor loturi diferite de produse colorate sau al completării unei lucrări cu un produs realizat prin sistemul de amestecat culorile este recomandabil să se amestece 
diferitele producții între ele pentru a evita diferențele uşoare de nuanță.

Curățenia
Curățirea uneltelor de reziduurile Keradecor Oldstyle se face cu Keradecor Eco Solmix, înainte de întărirea produsului.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Culorile prezentate în diagramă trebuie să fie considerate pur orientative. Vă recomandăm aşadar un test preliminar pe şantier pentru a verifica exact tonalitatea culorii şi 
consumul real.
În prezența vântului, fumului, pulberilor, nu aplicați sau întrerupeți aplicarea, protejați suprafețele de ploaie sau condens nocturn până la uscarea completă a peliculei.
Keradecor Oldstyle este inflamabil.

INDICAŢII SUPLIMENTARE

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme şi reglementări naționale
- lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C
- produs inflamabil
- verificați ca stratul suport să nu fie înghețat
- nu adăugați lianți sau aditivi
- în caz de necesitate solicitați fişa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

AVERTISMENTE
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