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Protecţie a metalului de la KRAUTOL– simplu în sistem!

Proiectul 1

Substraturi/oţel cu rugină

Soluţii de sisteme pentru protecţie împotriva ruginii de la KRAUTOL

Sistem 1:
Soluţia simplă !

sau

Direct pe rugină. Pentru un rezultat

rapid cu un singur Produs.

Sistem 2:
Soluţia profesionistă!

Durată de valabilitate maximă. Pentru
o protecţie activă împotriva ruginii, aderenţă optimă, rezistenţă bună la lovituri şi
zgârieturi.
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SUBSTRATURI/OŢEL CU RUGINĂ

Metalul feros este unul dintre cele mai importante materiale de construcţii din
jurul casei, pe care îl găsim sub formă de garduri, mobilier de grădină, porţi sau
balustrade. Pentru o durată de serviciu îndelungată a acestor metale feroase,
KRAUTOL oferă soluţii de sistem potrivite – adaptate complet exigenţelor individuale.
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Protecţie
a metalului

Substraturi/oţel cu rugină
Sistem 1: Soluţia simplă

Direct pe rugină. Pentru un rezultat rapid cu un singur produs.
Pregătire şi aplicarea unui strat protector

Curăţaţi substratul de murdărie, unsoare şi
particule de rugină libere. În funcţie de calitatea dorită a suprafeţei (strălucitoare, mată
sau cu efect „lovitură de ciocan“), aplicaţi pe
suprafaţă 2 straturi de lac KRAUTOL METALLSCHUTZ sau HAMMERSCHLAG. Aveţi în vedere ca
aplicarea să fie uniformă şi pe toată suprafaţa.

Sistem 2: Soluţia profesionistă!
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Durată de valabilitate maximă. Pentru o protecţie antirugină
activă, aderenţă optimă, rezistenţă ridicată la lovire şi zgâriere.
Pregătire

Stratul de bază şi cel final

Aplicaţi unul până la două straturi preliminare cu KRAUTOL ROSTSCHUTZGRUND. Materialul de grunduire conţine pigmenţi activi de
protecţie antirugină, care împiedică formarea
de rugină nouă şi favorizează aderenţa. După
uscare aplicaţi, după dorinţă, un strat de la
KRAUTOL METALLSCHUTZ sau HAMMMERSCHLAG.

Utilizaţi valţuri sau pensule (cu peri chinezeşti) rezistente la solvenţi.
În cadrul utilizării produselor propuse, vă rugăm să aveţi în vedere indicaţiile noastre suplimentare privind produsele, modul
de prelucrare şi cele de securitate de pe ambalajul produselor, precum şi normativele tehnice (se pot apela din pagina noastră
web la www.krautol.de).
Propunerile noastre sunt soluţii standard pentru diverse cazuri aplicative. Ele se bazează pe ampla noastră experienţă ca producător de vopsele. În cazul unor condiţii speciale ale obiectivului, vă recomandăm să apelaţi la un consultant de specialitate.

Informaţii suplimentare şi proiecte găsiţi aici!

Pentru o durată de valabilitate maximă, profesionistul recomandă îndepărtarea temeinică a ruginii cu o perie de sârmă sau cu hârtie
abrazivă.

