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Protecţie a metalului de la KRAUTOL–simplu în sistem!

Cel mai înalt nivel de protecţie împotriva ruginii

În cazul componentelor masive din oţel sau al suporturilor metalice greu
accesibile în spaţiile interioare şi exterioare, o revopsire este laborioasă.
Aici situaţia cere o protecţie antirugină deosebit de eficientă şi durabilă.
Lacul pentru strat gros KRAUTOL EISENGLIMMER protejează optim substratul împotriva umidităţii şi ruginii, cu ajutorul unei grosimi mari a stratului şi prin intermediul pigmenţilor activi antirugină.

Soluţie de sistem pentru protecţie împotriva ruginii de
la KRAUTOL
Sistem 3: Soluţia specială!
Lac pentru strat gros cu extraprotecţie
anticoroziune.

Pentru cel mai ridicat nivel de protecţie
antirugină cu numai două straturi de acoperire. Grosimea mare a stratului împiedică
pătrunderea umidităţii. Aderenţă optimă
inclusiv pe zinc.
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Protecţie
metalulu

Pregătire şi aplicarea unui strat protector

Pentru o protecţie anticoroziune de calitate
superioară, substratul trebuie să fie curăţat de
rugină până la suprafaţa metalică. Şlefuiţi până
când obţineţi suprafeţe foarte netede. Îndepărtaţi impurităţile şi substanţele separatoare.
Pentru aplicarea straturilor de acoperire pe
zinc, a se vedea proiectul 3.

Stratul preliminar şi cel final

Aplicaţi 2 straturi saturate de KRAUTOL EISENGLIMMER. KRAUTOL EISENGLIMMER se
poate aplica fără grunduire.

În regiunile cu atmosferă normală urbană şi industrială având o încărcare medie de SO2
şi climă temperată (C3 conform DIN EN ISO 12944) se poate obţine o durată de protecţie
de până la 15 ani* cu 2 straturi şi o grosime totală a stratului uscat de 160 µm.
În zonele de ţărm cu încărcare sărată medie, recomandăm 3 straturi.
* Durata de protecţie menţionată nu este o perioadă de garanţie legală.

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!

Indicaţie

