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KRAUTOL'dan metal koruyuc u – doğrudan etkili!

Proje 1

Paslı yüzeyler/çelik
Demir içeren metal; çitler, bahçe mobilyaları, kapılar veya parmaklıklar vb. şekilde ev dahilindeki en önemli yapı malzemelerinden
biridir. KRAUTOL, bireysel ihtiyaçlara göre bu demirli metallerin
uzun hizmet ömrüne sahip olması için uygun sistem çözümleri sunmaktadır.

Doğrudan pas üzerinde etki.
Sadece tek bir ürünle hızlı sonuç almak için.

Sistem 2:
Profesyonel Çözüm!

Maksimum dayanıklılık. Aktif
pas koruması, optimum yapışma,
darbelere ve çizilmeye karşı dayanıklılık için.
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Paslı yüzeyler/çelik

KRAUTOL pas önleme sistem çözümleri
Sistem 1:
Basit Çözüm!
veya
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Metal
korumas

Paslı yüzeyler/çelik
Sistem 1: BasitÇözüm!

Doğrudan pas üzerinde etki.Sadece tek bir ürünle hızlı sonuç almak için.

Hazırlık ve Boya

Yüzeydeki kir, yağ ve gevşek pas kalıntılarını temizleyin. İstenilen yüzey görünümüne
göre (parlak, mat veya çekiçlenmiş yüzey
efekti) yüzeyi KRAUTOL METAL KORUYUCU
veya ÇEKİÇLENMİŞ GÖRÜNÜMLÜ BOYA ile
2 x kaplayın. Eşit dağılımlı ve tabaka oluşturacak şekilde uygulamaya dikkat edin.

Sistem 2: Profesyonel Çözüm!
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Maksimum dayanıklılık. Aktif pas koruması, optimum yapışma,
darbelere ve çizilmeye karşı yüksek dayanıklılık için.

Hazırlık

Maksimum dayanıklılık için, uzmanlar tarafından bir tel fırça veya zımpara kağıdı
ile pasın tamamen giderilmesi önerilir.

Astar ve son kat boya

KRAUTOL PAS KORUYUCU ASTAR ile bir
veya iki kez astarlayın. Astar, pas oluşumunu önleyen ve yapışmayı artıran aktif
pas koruyucu pigmentler içerir. Kuruma
sonrasında, KRAUTOL METAL KORUYUCU
veya ÇEKİÇLENMİŞ GÖRÜNÜMLÜ BOYA ile
isteğe göre kaplayın.Daha fazla bilgi

ve projeyi burada bulunabilirsiniz!

Çözücü madde (solvent) dirençli rulo veya fırçalar
(Çin fırçası) kullanın.
Lütfen önerilen ürünlerin uygulanması ile ilgili olarak ürün ambalajı üzerinde ve teknik veri sayfalarımızda yer alan
diğer ürün, işleme ve güvenlik bilgilerini ve talimatlarını dikkate alın (www.krautol.de web sitemizde mevcuttur).
Önerilerimiz çeşitli uygulamalar için standart çözümlerdir. Bu çözümler, bir boya üreticisi olarak geniş tecrübelerimize
dayanmaktadır. Özel nesne koşullarında, bir uzman tavsiyesi almanızı öneririz.

