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Protecţie a metalului de la KRAUTOL–simplu în sistem!

Proiectul 5
Cupru

Cuprul împreună cu aluminiul şi zincul se numără printre metalele neferoase. Este utilizat de exemplu pentru conducte de apă, burlane sau streşini. Când cuprul este expus unor intemperii atmosferice, se formează cu
timpul un strat de coroziune (o patină verde). Soluţia de sistem KRAUTOL
ajută cuprul să-şi recapete o strălucire cromatică nouă şi durabilă. Un
strat de bază cu ZINK- UND HAFTGRUND de la KRAUTOL asigură o aderenţă de lungă durată. Apoi cuprul poate fi lăcuit după dorinţă.

Soluţie de sistem de la KRAUTOL

+
Zink- und Haftgrund

sau

Lac de protecţie pentru metal Lac tip „lovitură de ciocan“

• Aderenţă extraputernică
• Cu uscare rapidă
• Cu capacitate bună de şlefuire

Lac de structură cu
efect tip „lovitură de ciocan“

• Protecţie remarcabilă împotriva ruginii
• Aderenţă foarte bună
• Rezistent la intemperii atmosferice şi UV

CUPRU

Grund special pentru metalele Acoperire de protecţie
neferoase şi PVC dur
Mat şi strălucitor
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Cupru
Pregătirea şi curăţarea

Îndepărtaţi un eventual strat de coroziune
existent cu o ţesătură de şlefuit. Curăţaţi şi
degresaţi substratul cu nitrodiluant universal. În acest scop, întindeţi soluţia cu o ţesătură de şlefuit şi frecaţi cu o cârpă curată
(indicaţii suplimentare sunt prezentate şi în
normativul BSF nr. 6).

Grunduirea

Grunduiţi substratul 1 dată cu ZINK- UND
HAFTGRUND marca KRAUTOL şi lăsaţi să se
usuce.

În funcţie de calitatea dorită a suprafeţei
(strălucitoare, mată sau cu efect „lovitură
de ciocan“), aplicaţi pe suprafaţă 1 până la 2
straturi de lac KRAUTOL METALLSCHUTZ sau
HAMMERSCHLAG. Aveţi în vedere ca aplicarea să fie uniformă şi pe toată suprafaţa.

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!

Stratul preliminar şi cel final

