
Projekt 2
Podwyższona ochrona przed korozją
W przypadku masywnych konstrukcji stalowych lub trudno dostępnych 
metalowych dźwigarów w pomieszczeniach i na zewnątrz konieczne jest 
nałożenie nowej powłoki. Chodzi tutaj o szczególnie skuteczne i długo-
trwałe zabezpieczenie przed korozją. Lakier grubopowłokowy KRAUTOL 
EISENGLIMMER dzięki dużej grubości warstwy i aktywnym pigmentom 
chroniącym przed korozją optymalnie zabezpiecza podłoże przed wilgo-
cią i rdzą. 
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Systemowe rozwiązanie do ochrony przed korozją

Ochronal metalu środkiem KRAUTOL – łatwo w systemie!

PODW
YŻSZONA OCHRONA PRZED KOROZJĄ

System 3: Specjalne rozwiązanie!
Lakier grubopowłokowy z dodatkowym 
zabezpieczeniem przed korozją.  
Dla optymalnego zabezpieczenia przed ko-
rozją przy zastosowaniu tylko dwóch warstw. 
Duża grubość powłoki zapobiega wnikaniu 
wilgoci. Optymalne przyczepność na cynku.
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Ochrona 
metalu

Przygotowanie i malowanie
W celu zapewnienia wysokojakościo-
wej ochrony przed korozją konieczne jest 
odrdzewienie podłoża do gołego metalu. 
Przeszlifować bardzo gładkie powierzchnie. 
Usunąć zabrudzenia i oddzielające się sub-
stancje. Malowanie podłoży cynkowych – 
patrz Projekt 3. 

Farba podkładowa i wierzchnia
Nałożyć 2 grube warstwy farby KRAUTOL 
EISENGLIMMER. Farbę KRAUTOL EISENGLIM-
MER można nakładać bez gruntowania. 

Dodatkowe inform
acje i projekty m

ożna znaleźć tutaj! 

W trakcie stosowania zalecanych produktów należy przestrzegać naszych szczegółowych instrukcji dotyczących pro-
duktu, obróbki i bezpieczeństwa, podanych na opakowaniach produktów i w naszych kartach danych technicznych 
(dostępnych w naszej witrynie internetowej www.krautol.de). 
Nasze propozycje są standardowymi rozwiązaniami do różnych zastosowań. Odwołujemy się w nich do naszego 
bogatego doświadczenia w produkcji farb. W przypadku szczególnych warunków w obiekcie zalecamy zamówienie 
specjalistycznego doradztwa.
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Wskazówka
W obszarach o typowej atmosferze miejskiej i przemysłowej o silnym obciążeniu SO2-  
w klimacie umiarkowanym (C3 wg DIN EN ISO 12944) można zapewnić ochronę do 15 lat*, 
stosując 2 warstwy farby o całkowitej grubości powłoki na sucho wynoszącej 160 µm.
W rejonach przybrzeżnych o dużym obciążeniu solą zalecamy stosowanie 3 warstw.
* Podany okres ochrony nie jest czasem gwarantowanym.

Podwyższona ochrona przed korozją

Używać wałków lub pędzli (z chińskim włosiem).


