Technický list

CYKLON Metalická farba MEĎ

Číslo tovaru: 1905701

CYKLON Metalická medená farba sa skladá z kovového pigmentu a špeciálneho spojiva. Je
rýchloschnúci a odolný proti oteru. Náter z kovového laku má dve rozhodujúce prednosti: Špeciálny
farebný tón v žiadanej farbe konkrétneho kovu a veľmi dobrá ochrana proti korózii v porovnaní s
normálnymi lakmi.

Oblasti použitia
CYKLON Medený sprej nájde uplatnenie v priemyselnej oblasti napr. pri spracovaní ušľachtilej ocele,
v spracovaní farebných kovov, v remeselnej výrobe napr. klampiarstvo, umelecké zámočníctvo,
výroba zábradlí atď. Je vhodný ako náter a na “vylepšenie“ kovov v rôznych farbách napr. zoxidované
časti medi, časti ušľachtilej ocele, ktoré pri zváraní zmenili farbu.

Vlastnosti produktu
•
•
•
•
•
•

odolný voči oteru
dobrá ochrana proti korózii
priľnavý na kovy a mnohé umelé hmoty
dobrá krycia schopnosť, malá spotreba
identita farieb daného kovu
dobrá odolnosť voči slanej vode

Informácie o spracovaní
Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť suchý, bez mastnôt, prachu a hrdze. Dobrá priľnavosť sa
dosiahne jemným prebrúsením lakovanej plochy. Voľné časti je nutné odstrániť.
Použitie: Nádobu silno potriasť (minimálne 2 min. od počuteľného pohybu guľôčok na miešanie). Do
kríža naniesť zo vzdialenosti cca. 25cm.

Technické údaje
Technické vlastnosti
Výdatnosť 400 ml Sprej
Odolnosť voči teplote
Odpor. hrúbka vrstvy
Stálosť pri skladovaní

Požadovaná hodnota
cca. 3 - 4 m2 (závislé od hrúbky vrstvy)
120°C
40-50 µm
5 rokov pri správnom skladovaní

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom
testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať
najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku
nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o
vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.
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