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MŰSZAKI ADATLAP

1859 FONDO F.D.
CINKFOSZFÁTOS KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ

Épület

Tengeri

Airless

Belső/Külső

Permet

Előnyök:
 → Gyors száradás

Leírás és használatprofitto
Oleofenolikus gyanta és cinkfoszfát alapú korróziógátló alapozó. Vasra felhordható, és bármilyen fedőbevonattal átfesthető.
Ipari felhasználásra, fémszerkezetekre, mezőgazdasági gépekre, szerszámgépekre, valamint a hajóiparban is 
alkalmazható.

Felületelőkészítés
VASFELÜLET

 - Gondosan el kell távolítani mindenféle rozsda-, gálma-, zsír és nedvességnyomot SA2,5 fokozatú homokszórással, 
vagy gondos mechanikai tisztítással, majd oldószeres zsírtalanítást kell végezni.

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

A termék elkészítése:
A terméket gondosan addig kell keverni amíg egységes állagot és színt kap.
Hígítsa 1616 DILUENTE PER NITRO ANTINEBBIA max 10%.

Javasolt rétegvastagság:
70-80 µm szárazon, 5-10 percet várva a két réteg között.

Átfesthető
4 óra múlva.

Tárolási stabilitás
12 hónap eredeti zárt csomagolásban
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Műszaki jellemzők

Szín Grey 004 szürke
Száraz filmréteg megjelenése áttetsző
Viszkozitás 3000-5000 mPa.s Brookfield rpm 20 s 4
Felhordási mennyiség * 4,0-4,5 m²/kg két rétegben (hozzávetőlegesen)

Levegőn történő száradás
20 perc, pormentes
1-2 óra, nyommentes
24 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

* A felhordási mennyiségre vonatkozó adatok sima és szabályos felületen mért adatok.
Az adatokat 20 °C-on és 65% R.P.

Figyelmeztetések
• Kizárólag professzionális felhasználásra.
• Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
• A terméket/tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
• 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 elérhető nyersanyagok változatossága a jelentett értékek kismértékű eltéréséhez 
vezethet. 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.

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.


