
ANTIKORÓZNY ZÁKLADNÝ NÁTER NA ŽELEZO 

kód 1010110

ZINCATURA A FREDDO

POPIS
 
ZINCATURA A FREDDO je antikorózny základný náter na
nechránené kovové podklady v exteriéri/interiéri, na báze
syntetických živíc a kovového zinku.
Tento produkt má vysokú antikoróznu schopnosť
galvanického typu, dosiahnutú antioxidačnou činnosťou,
ktorú vyvíjajú pigmenty, z ktorých sa skladá.
Produkt je určený pre prímorské prostredie, prostredie
ťažkého priemyslu alebo vo všeobecnosti pre náročne
klimatické podmienky.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Aplikovateľný v exteriéri/interiéri na kovové podklady vo
všeobecnosti.
Tento produkt sa musí pretrieť ďalším náterom do 7 dní od
aplikácie.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Povaha pojiva: syntetické živice
- Rozpúšťadlo: alifatické uhľovodíky
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 2,14 ± 0,05 kg/l
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 9000-12000 cps
- Vzhľad: matný
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
za 1 hodinu; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 16
hodinách.
NANESENIE ĎALŠÍCH NÁTEROV: všetky syntetické laky
s rýchlym schnutím SAN MARCO
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Povrchy zo železného, nikdy nenatieraného kovu:
- Odstrániť prípadný výskyt kompaktného a priľnutého
kalamínu a každý náznak hrdze pomocou pieskovania
bežného typu (stupeň SA2), alebo vyčistiť mechanicky
alebo ručne.
- V prípade nových povrchov, ktoré nemajú kalamín alebo
hrdzu, stačí odmastiť podklad pomocou čistiaceho riedidla.
- Odprášiť povrch, skontrolovať, či je podklad dokonale
suchý a naniesť 2 vrstvy ZINCATURA A FREDDO.
- Naniesť želaný produkt záverečnej úpravy.
Povrchy zo železného, už natieraného kovu:
- Odstrániť vrstvy starých opadávajúcich náterov a hrdzu
pomocou mechanického alebo ručného čistenia, prebrúsiť
brúsnym papierom staré nátery dobre prichytené na
podklad, aby sa zdrsnili.
- Odstrániť z podkladu prach.
- V prípade povrchov, ktoré sú značne zničené,
odporúčame úplne odstrániť staré nátery a hrdzu pomocou
pieskovania so stupňom SA2 1/2, alebo s pomocou
odlakovača SVERNICIATORE SM10 5610014 a potom
dôkladne mechanicky a ručne očistiť.
- Pieskované povrchy s nechráneným kovom je nutné
pokryť prvou vrstvou ZINCATURA A FREDDO do 8 hodín.
- Naniesť želaný produkt záverečnej úpravy do 7 dní od
aplikácie.
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Podmienky prostredia a podkladu: 

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C 
Suchý podklad.
- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody
alebo pri priamom slnečnom žiarení.
- Náradie: štetec.
- Produkt pred aplikáciou dôkladne premiešať.
- Riedenie: terpentínom 5200010 alebo syntetickým
rozpúšťadlom 5210011 na max. 3 %.
- Aplikáciu striekaním je možné robiť výlučne v rámci
činností podliehajúcich predpisom povolenia vypúšťania
emisií do ovzdušia (článok 267 a ďalej Legisl. dekrétu č.
152/2006), pomocou riedenia na 8 % s terpentínom
5200010 alebo so syntetickým riedidlom 5210011. 
- Počet vrstiev: 2 vrstvy.
- Čistenie náradia sa vykonáva s terpentínom 5200010
alebo so syntetickým riedidlom 5210011 hneď po použití.
- Približná výdatnosť: 5 m2/l pri 2 vrstvách, zodpovedajúcim
približne 50 mikrónom hrúbky suchého filmu.
 
ZAFARBENIE
 
Produkt je dostupný v sivej farbe.
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak
je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/i: jednozložkové nátery s vysokými charakteristikami
(zr): 500 g/l (2010)
Obsahuje max: 500 g/l VOC
 
Horľavý
Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený
podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po
použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne
vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
 
HESLO TEXTU
 
Základný antikorózny náter.
Aplikácia, na vopred pripravené povrchy, základného
antikorózneho náteru ZINCATURA A FREDDO kód
1010110, na báze syntetických živíc a kovového zinku,
v aspoň 2 vrstvách s minimálnou spotrebou 200 ml/m2.
Dodávka a pokládka € ................. na m2.
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
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technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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