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MŰSZAKI ADATLAP

1858 AIRES SATINATO
ECSETTEL FELHORDHATÓ ROZSDAGÁTLÓ GYORS 
SZINTETIKUS SELYEMFÉNYŰ LAKK

Épület

Henger

Belső/Külső

Ecset

Permet

Előnyök:
 → Selyemfényű megjelenése
 → Kiváló ecsetelhetőség
 → Jó korróziógátló teljesítmény

Leírás és használatprofitto
Alkidgyanta alapanyagú, jó minőségű korróziógátló selyemfényű fedőbevonat.
Az ADVANCE HT színkeverő rendszerrel színezhető.

Felületelőkészítés
VASFELÜLET

 - Gondosan el kell távolítani mindenféle rozsda, gálma-, zsír és nedvességnyomot. A régi, rosszul tapadó festékréteget 
le kell csiszolni, majd a 1858 cikksz. AIRES SATINATO terméket két rétegben kell felvinni.

 - Amikor erős korróizógátló hatást igénylő rendszer szükséges, akkor előtte egy réteg 1010 cikksz. OXITE termékkel 
be kell vonni a felületet. A kiszáradást követően 1 vagy 2 rétegben lehet felvinni az AIRES SATINATO lakkot. A két 
réteg között 24 órának kell eltelnie.

FAFELÜLET:
 - A felületet csiszolás után a 0641 cikksz.WOOD PRIMER termékkel kell előkészíteni

HORGANYZOTT, ALUMÍNIUM ÉS KÖNNYŰÖTVÖZETŰ FELÜLET:
 - A tökéletes tapadás érdekében fel kell vinni egy réteg 1243 cikksz. PRIMING COAT alapozó.

Felhasználási terület
Felhordási mód:
 - ecset
 - henger
 - levegőporlasztásos dukkózópisztoly 1,4-1,7 mm átmérőjű fúvókával és 3-4 bar nyomás mellett

A termék elkészítése:
A terméket gondosan addig kell keverni amíg egységes állagot és színt kap.
Hígítás: max. 5%-ban a 1602 cikksz. ACQUA RAGIA vagy a 1603 cikksz. DILUENTE SINTETICO termékkel.

Javasolt rétegvastagság:
50-60 μm szárazon, ami két réteggel érhető el
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Tárolási stabilitás
12 hónap eredeti zárt csomagolásban

Műszaki jellemzők

Szín lásd az árlistát
Száraz filmréteg megjelenése selyemfényű
Ragyogás 20-30 gloss (Gardner 60°)
Viszkozitás ** 2500-5000 mPa.s Brookfield rpm 20 s 4
Felhordási mennyiség * 6-7 m²/kg két rétegben

Levegőn történő száradás
15-30 perc, porszáraz
3-4 óra, fogásbiztos
24-36 óra, teljes kikeményedés

A VOC
-tartalom EU határértéke (2004/42/EK irányelv) Kategória A/i, OB: maximum VOC 500 g/l; VOC termék <500 g/l

AFNOR NF T 36-005 besorolás I. család – 4a. kategória
* A felhordási mennyiségre vonatkozó adatok sima és szabályos felületen mért adatok.
** Színtől függően változik.
Az adatokat 20 °C-on és 65% R.P.

Figyelmeztetések
• Tapasztalt felhasználónak ajánlott termék
• Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
• Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre 

alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi 
körülmények között történt. A piacon kapható nyersanyagok változékonysága, továbbá a termék színezése miatt a 
feltüntetett értékek, a szín és az elért esztétikai hatások kis mértékben eltérhetnek. Ezért a vevőnek/felhasználónak 
személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen 
abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

Magas páratartalom vagy túl vastag rétegben történt felhordás a filmréteg kikeményedését késleltetheti.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az 
IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi 
bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza.
tecnica@impa.it.


