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KRAUTOL'dan metal koruyuc u – doğrudan etkili!

Proje 6

Çatı yağmur olukları ve iniş boruları her evin oldukça görünür unsurlarıdır. Bu oluk ve borular çoğunlukla galvanizlidir veya plastikten, nadiren de
bakırdan yapılırlar (bkz. Proje 5 - Bakır). İlk iki durumda, yüzeyin mümkün
olduğunca en iyi şekilde yağdan arındırılması ve hazırlanması için kaplama öncesinde amonyaklı su çözeltisiyle yıkama işlemi yapılmalıdır. Astar
kat, KRAUTOL ÇİNKO VE YAPIŞKAN ASTAR ile uzun süreli bir yapışma sağlar.
Daha sonra istenilen şekilde boyama yapılabilir.

KRAUTOL Sistem çözümü

+
Çinko ve yapışkan astar

Demir dışındaki metaller ve
sert PVC için özel astar

veya
Metal koruyucu vernik
Koruyucu kaplama
Mat ve Parlak

• Ekstra güçlü yapışma
• Hızlı kuruma
• Kolayca zımparalanabilir

Çekiçlenmiş görünümlü boya
Yapı verniği
Çekiçlenmiş yüzey efektli

• Pasa karşı mükemmel koruma
• Oldukça iyi yapışma
• Hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklı

ÇATI OLUĞU / İNIŞ (BOŞALTMA) BORUSU

Çatı oluğu / İniş (boşaltma) borusu
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Çatı oluğu / İniş (boşaltma) borusu

Metal
koruması

Hazırlık ve Temizlik

Dikkatli bir şekilde eski kaplamayı zımparalayın ve temizleyin. Çıplak alt tabakayı
amonyaklı su çözeltisiyle temizleyin. Bunu
yapmak için, 10 litre su ve 0,5 litre amonyağı
bir miktar ev deterjanı ile karıştırın. Solüsyonu sentetik bir elyafla tüm yüzey üzerine uygulayın, su ile tamamen durulayın ve
kurumaya bırakın (daha fazla bilgi BSF veri
sayfası No. 5 (Çinko) veya No. 22 (Sert PVC)
içinde bulunabilir).

Yüzeyi KRAUTOL ÇİNKO ve YAPIŞKAN ASTAR
ile 1x astarlayın ve kurumaya bırakın.

Astar ve son kat boya

İstenilen yüzey görünümüne göre (parlak,
mat veya çekiçlenmiş yüzey efekti) yüzeyi
KRAUTOL METAL KORUYUCU veya ÇEKİÇLENMİŞ GÖRÜNÜMLÜ BOYA ile 1 ila 2 x kaplayın.
Eşit dağılımlı ve tabaka oluşturacak şekilde
uygulamaya dikkat edin.

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.

Daha fazla bilgi ve projeyi burada bulunabilirsiniz!

Astar

