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Skład    

 

Właściwo ści i  
zastosowanie 

 

 

Przykłady 
zastosowania 

Kolorystyka 

 

Właściwo ści 
fizyczne 

 

Właściwo ści 
okre ślające limity 
emisyjne 

Właściwo ści 
powłoki 
zaschni ętej  

Wydajno ść 

Roztwór średnio cząsteczkowej żywicy epoksydowej w rozcieńczalnikach organicznych. 
 
 
Lakier jest przeznaczony szczególnie do uszczelnienia nanoszonych ogniowo powłok 
cynkowych, zlewu cynk/aluminium i aluminium ( tzv. metalizacja ) przed nałożeniem 
pierwszej warstwy systemu lakierniczego powłoki kombinowanej. 
 
♦ doskonała przyczepność 
♦ kompatybilność  z epoksydowym systemem lakierniczym 
♦ gwarantuje długą żywotność systemu lakierniczego 
 

Różne konstrukcje metalizowane (np.: konstrukcje budynków, koleje i mosty drogowe), 
konstrukcje metalizowane budowli wodnych ( np.: wrota śluz, klapy jazu )  
  
0000 ( bezbarwny )– z połyskiem 
Konsystencja                                                  20 – 35 s 
Zawartość substancji nielotnych                     ok. 53% masy 
Zawartość substancji nielotnych                     45 % obj. / mieszanki utwardzonej / 
Punkt zapłonu                                                 24°C 
Gęstość                                                          990  kg/m3 
 
VOC: 0,49 kg/kg mieszanki 
TOC: 0,43 kg/kg mieszanki 
Kategoria : A/j   
Maksymalna wartość progowa zawartości substancji lotnych w  g/l od 1.1.2010:  500 
 
Połysk                                                                  stopień 1-2 
Twardość metodą wahadła po 5 dniach               od 30 % 
Przyczepność metodą siatki nacięć                     stopień 0 
 
 
11-13 m2/ kg mieszanki z utrwardzaczem na jedną warstwę. 

Schni ęcie Zaschnięty w odniesieniu do pyłu       4 godz.                  3 godz.                          2 godz. 
Przeschnięty                                     24 godz.                 24 godz.                       24 godz. 
 
Grubość powłoki suchej służy jedynie do uszczelnienie nanoszonych ogniowo powłok i nie 
powoduje znaczącego zwiększenia grubości suchej powłoki lakierniczej.  
 

Zalecane Sposoby 
aplikowania 

Rozcieńczanie 

 

Utwardzanie 

 

 

Przygotowanie 
podkładu 

 

Natrysk pneumatyczny, wysokociśnieniowy (zalecana konsystencja mieszanki z 
utrwalaczem 25 – 30s/ kubek Ford ∅ 4mm; 10 - 15 % rozcieńczanie) 
Pędzel (bez rozcieńczania) 
 
 
Rozcieńczalnik: TELSOL POX         
 
Utwardzacz: TELHARD POX  
Proporcje utwardzania: TELPOX I 400  - 100 jednostek wagowych:  TELHARD POX  - 40 
jednostek wagowych.  
Mieszankę należy zużyć do 8 godzin. 
 
Żywotność nanoszonych ogniowo powłok wzrośnie przez naniesienie lakieru 
uszczelniającego natychmiast po ogniowym naniesieniu warstwy metalowej, przed 
nastąpieniem jakiejkolwiek kondensacji, najpóźniej do 4 godzin.  
 
Nanoszony materiał do powlekania przed aplikacją należy dobrze wymieszać, tak aby na 
dnie nie pozostał żaden osad, rozrzedzić i przefiltrować w zależności od potrzeb.   
Minimalna temperatura powietrza do nanoszenia wynosi 10°C, temperatura podkładu 
powinna wynosić 3°C powy żej punktu roszenia, przy czym temperaturę i względną 
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Warunki aplikacji  

 

 

Dane do aplikacji 

 

wilgotność powietrza należy mierzyć w pobliżu nakładanego podkładu. Temperatura 
podkładu nie może wynosić więcej niż 40°C. Wzgl ędna wilgotność powietrza nie może 
przekraczać 75%. Niższa temperatura i wyższa wilgotność względna powietrza przy 
nanoszeniu i zasychaniu oraz zbyt gruba warstwa nanoszonej powłoki w wyraźny sposób 
spowalnia zasychanie i twardnienie lakieru.  
 
 
Dane do konwencjonalnego natrysku pneumatycznego 
Pistolet natryskowy np. EST 311, EST 314 lub EST 115 
Dysza zgodnie z wymaganiami 14-20 
Ciśnienie powietrza 2,5 – 3 atm. 
 

Przechowywanie  Produkt zachowuje swoje właściwości przez 5 lat od daty produkcji, w pierwotnym nie 
otwartym opakowaniu. Należy przechowywać w suchym magazynie w temperaturze 5-25 
°C. 

Utylizacja 
odpadów i 
opakowa ń 

Zużyte, puste opakowania należy zdać w punkcie zbiorczym odpadów opakowaniowych. 
Opakowania z resztkami produktu należy zdać w miejscu przeznaczonym przez gminę do 
składowania niebezpiecznych odpadów lub przekazać osobie uprawnionej do manipulacji z 
niebezpiecznymi odpadami. Dalej patrz. Karta charakterystyki produktu. 
 

Ostrze żenia 
dotycz ące 
bezpiecze ństwa i 
ochrony zdrowia 

Produkt zawiera ksylen (mieszankę izomerów) i metylopropan-1-ol.  
Klasyfikacja produktu: Szkodliwy dla zdrowia. Drażniący. Łatwopalny. 
Oznaczenie symbolem ostrzegawczym:  Xn 
Dalej patrz. Karta charakterystyki produktu  

 
Dane tesą dane orientacyjne, a ich dokładność jest uzależniona od właściwości różnych materiałów i nieprzewidzianych efektów podczas 
przetwarzania. Malarz jest odpowiedzialny za prawidłowe korzystanie z produktu zgodnie z instrukcją użytkowania i właściwym zastosowaniu 
systemu powłokowego, tzn. musi zawsze oceniać wszystkie wnioski i warunki przetwarzania, które mogłyby mieć wpływ na końcową jakość 
wykończenia powierzchni.  Zalecamy zatem aplikatorowi zawsze wykonać test na określone warunki i zastosowanej powierzchni. Powyższe dane 
sąda danymi, które wpływają na specyficzne warunki pracy, a zatem nie stanowią prawnej pretensji. Informacje poza zakresem karty katalogowej 
powinny być konsultowane z producentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. 
  
 


