ÉPÍTŐIPARI TERMÉKCSALÁD / Védelem és dekorálás

Keradecor Sintcrom
Ásványi, szerves, rozsdagátló és korróziógátló festék, ideális a GreenBuildingnél. Óvja a
felhasználók egészségét.
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Keradecor Sintcrom oldószerben oldott szintetikus gyantával és aktív pigmentekkel, melyek kimagasló
védelmet biztosítanak. Alkalmas alapozóként vasra és ötvözetekre. Bel- és kültérben.
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• Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható

Nem mérgező és
nem veszélyes

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG
Felhasználható
Rozsdaálló festék a következőkhöz:
- új vastermékek
- kezelt vastermékek
Kül- és beltérben.
Ne használjuk
Vizes felületekre.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A hordozórétegek előkészítése
Nem festett vas felületek: alaposan tisztítsuk meg a felületet, távolítsuk el mechanikusan a rozsdát vagy a fémforgácsot drótkefével és csiszolópapírral, vagy erős korrózió esetén
végezzünk homokfúvást. Gondosan tisztítsuk meg a felületet, és hordjunk fel egy vagy két réteg Keradecor Sintcrom rozsdaálló, korrózióvédő festéket.
A rozsdaálló teljes száradása után hordjunk fel két rétegben Aqualite Eco termékcsaládhoz tartozó zomácfestéket.
Újrafestendő vas felületek: a rossz állapotú, meglazult régi festékeket mechanikusan távolítsuk el drótkefével és csiszolópapírral, amíg el nem érjük a fényes vasat. Kiterjedt
felületek, ipari festések, mély korrózió esetén végezzünk száraz homokfúvást. Gondosan tisztítsuk meg a felületet, és hordjunk fel egy vagy két réteg Keradecor Sintcrom
rozsdaálló, korrózióvédő festéket. A rozsdaálló teljes száradása után hordjunk fel két rétegben Aqualite Eco termékcsaládhoz tartozó zomácfestéket.

Felvitel
A terméket felhordhatjuk ecsettel, hengerrel vagy szórva, a felhordás módjától függően 5% – 10%-ban Keradecor Solmix Universal hígítóval hígítva.
Legalább két rétegben hordjuk fel a terméket, különösen kültéren, és a két réteg felhordása között el kell telnie legalább 24 órának.
Tisztítás
A szerszámok megtisztítása a Keradecor Sintcrom maradványoktól Keradecor Solmix Universal hígítóval történik a termék kikeményedése előtt.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK
Védjük megfelelő takarással a ciklus által nem érintett összes részt.
Az alkalmazástól számított első 48 órában védjük a kezelt felületeket az esőtől és az erős nedvességtől.
* 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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Előkészítés
Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot.

ÖSSZEGZÉS
Beltéri és kültéri felületek védelme a Kerakoll Spa által gyártott, ecsettel, hengerrel vagy szórással felhordható, GreenBuilding Rating® 1 besorolású, rozsda és korrózió ellen kimagasló
védelmet biztosító, alkidgyanta és rozsdagátló aktív színezőanyag alapú Keradecor Sintcrom fedő alapozó zománcfestékkel.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK
Megjelenés
Térfogattömeg
Vegyi jelleg
Csomagolás
Figyelmeztetések
Alkalmazási hőmérséklet
Alapfelület nedvessége
Két réteg kiadóssága

szürke festék
≈ 1,63 kg/ℓ
alkidgyanta
0,5 – 2,5 ℓ vödör
a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
+5 °C és +30 °C között
≤ 6%
≈ 0,15 – 0,2 ℓ/m2

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK
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- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- ellenőrizzük, hogy a felület ne legyen fagyott
- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2013-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges
frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valódiságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink
alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést
javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.
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