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Ochronal metalu środkiem KRAUTOL– łatwo w systemie!

Projekt 1

Zardzewiałe podłoża/stal

Rozwiązania systemowe do ochrony przed korozją KRAUTOL

System 1:
Proste rozwiązanie!
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Bezpośrednio na rdzę. Dla uzyskania
szybkiego efektu przy użyciu jednego
Produktu.
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System 2:
Profesjonalnne rozwiązanie!
Maksymalna przyczepność.

Dla zapewnienia aktywnej ochrony
przed rdzą, optymalnego wiązania oraz
dobrej wytrzymałości na uderzenia i
zarysowania.
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Zardzewiałe podłoża/STAL

Metal żelazny jest jednym z najważniejszych materiałów budowlanych
otoczenia domu, np. jako materiał ogrodzenia, mebli ogrodowych, bram
czy poręczy. Aby zapewnić długotrwałe użytkowanie tych metali żelaznych, KRAUTOL oferuje dopasowane rozwiązania systemowe zgodne z
indywidualnymi potrzebami.
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Zardzewiałe podłoża/stal
System 1: Proste rozwiązanie

Bezpośrednio na rdzę.Dla uzyskania szybkiego efektu przy użyciu jednego produktu.

Przygotowanie i malowanie

Oczyścić podłoże z brudu, tłuszczu i luźnych cząsteczek rdzy. Zależnie o oczekiwanego efektu (połysk, powierzchnia matowa czy młotkowana), należy
dwukrotnie pokryć powierzchnię środkiem
KRAUTOL METALLSCHUTZ lub HAMMERSCHLAG-LACK. Pamiętać o równomiernym,
pokrywającym nałożeniu.

System 2: Profesjonalnne rozwiązanie!

Zalec
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Przygotowanie

W celu zapewnienia maksymalnej przyczepności zaleca się staranne usunięcie rdzy
szczotką drucianą lub papierem ściernym.

Farba gruntująca i wierzchnia

Wstępnie pomalować raz lub dwa razy środkiem KRAUTOL ROSTSCHUTZGRUND. Warstwa
gruntująca zawiera aktywne pigmenty zabezpieczające przed korozją, zapobiegające
powstawaniu nowej rdzy i poprawiające przyczepność. Po wyschnięciu pomalować farbą
KRAUTOL METALLSCHUTZ lub HAMMMERSCHLAG-LACK według uznania.

Używać wałków lub pędzli (z chińskim włosiem).
W trakcie stosowania zalecanych produktów należy przestrzegać naszych szczegółowych instrukcji dotyczących produktu, 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.

Dodatkowe informacje i projekty można znaleźć tutaj!

Maksymalna przyczepność. Dla zapewnienia aktywnej ochrony
przed korozją, optymalnej przyczepności oraz dużej odporności na uderzenia i zarysowania.
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