
Projekt 5
Miedź
Miedź, podobnie jak aluminium i cynk, jest zaliczana do metali nieżelaznych. Jest 
ona wykorzystywana między innymi do produkcji instalacji wodnych, rur spa-
dowych i okapów. Na miedzi narażonej na działanie czynników środowiskowych 
z czasem tworzy się warstwa korozji (zielona patyna). Rozwiązanie systemowe 
KRAUTOL pomaga w nadaniu miedzi nowego i trwałego połysku kolorystycz-
nego. Warstwa gruntująca środka KRAUTOL ZINK- UND HAFTGRUND zapewnia 
długotrwałą przyczepność. Później można dowolnie pomalować miedź.
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Ochronal metalu środkiem KRAUTOL – łatwo w systemie!

M
IEDŹ

Grunt cynkowy i wiążący
Gruntowanie specjalne dla metali 
nieżelaznych i twardego PCW

Lakier do zabezpieczenia metalu
Powłoka zabezpieczająca
Matowa i z połyskiem

Lakier młotkowy
Lakier strukturalny z  
efektem młotkowym

lub+

Rozwiązanie systemowe KRAUTOL

• Doskonała ochrona przed rdzą  
• Bardzo dobra przyczepność  
• Odporność na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV

• Wyjątkowa siła przylegania
• Szybkie schnięcie
• Dobra szlifowalność
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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.

5

Przygotowanie i czyszczenie 
Ewentualną warstwę rdzy usunąć włókniną 
ścierną. Podłoże oczyścić i odtłuścić uniwer-
salnym rozcieńczalnikiem nitro. W tym celu 
wetrzeć roztwór włókniną ścierną, a następ-
nie dotrzeć delikatną tkaniną (dodatkowe 
wskazówki można znaleźć w karcie danych 
technicznych BSF nr 6).

Gruntowanie
Podłoże raz zagruntować środkiem KRAUTOL 
ZINK- UND HAFTGRUND i zaczekać na jego 
wyschnięcie.

Farba podkładowa i wierzchnia
Zależnie od oczekiwanego efektu (z poły-
skiem, powierzchnia matowa lub młotkowa-
na), należy 1-2-krotnie pokryć powierzchnię 
środkiem KRAUTOL METALLSCHUTZ lub HAM-
MERSCHLAG-LACK. Pamiętać o równomier-
nym, pokrywającym nałożeniu.

Miedź

Używać wałków lub pędzli (z chińskim włosiem).


