Műszaki adatlap
COROR RAPID ZOMÁNCFESTÉK

Termék: Felhasználásra kész, oldószeres, korróziógátló adalékot tartalmazó selyemfényű
zománcfesték.
Összetétel: Gyanta, pigment, töltőanyag, adalékanyag, oldószer
Színválaszték: barna, sötétbarna, fekete (RAL 9005), bézs (RAL 1015), fehér, zöld (RAL
6001), szürke (RAL 7035), piros (RAL 3020), vörös, sárga (RAL kb. 1023), sötétszürke
(RAL kb. 7037), egyedi RAL szinek
Kiszerelés: 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l
Tulajdonságok: Korróziógátló adalékot tartalmaz, acélra, alumíniumra, fára, cseppmentes
rugalmas
Alkalmazás: A COROR Rapid Zománc egy korróziógátló alapozó és fedőfesték egyben, mely
kül- és beltérben, ipari és városi környezetben egyaránt felhasználható fémfelületek
festésére. Könnyen kezelhető, gyorsan száradó, kiváló fedőképességű cseppmentes festék.
A védeni kívánt felület lehet: acél, kovácsoltvas, alumínium, horganyzott acél, nikkelezett
acél, műanyag, OSB, fa, zománcozott felület. Felhordható továbbá jól tapadó rozsdára,
betonra és vakolatra. Az így kialakított felület szép sima, selyemfényű, esztétikus
megjelenésű. Uretanizált alkid kötőanyagának köszönhetően kiváló minőségű, rugalmas
tartós bevonatot ad és az így képződött festékréteg szinte minden felülethez jól tapad. A
megszilárdult bevonat UV sugárzás álló, tartósan vízlepergető, így erős védelmet biztosít az
időjárás viszontagságaival szemben. Felhasználható C3-as (jelentős korróziónak kitett)
valamint savas, sós, lúgos páraterhelésű csarnokok, műhelyek, felületeinek védelmére.
Festhetőek a következő tárgyak: kapu, kerítés, korlát, kerti bútor, csatorna, cső,
zártszelvény stb.
Minőségi jellemzők:
Külső
Kifolyási idő 20-25 °C (Mp4)
Nem illóanyag tartalom 105 °C-on, 2 óra
Szemcsefinomság
Sűrűség
Száradási idő: 25 °C-on
1. fokozat
5. fokozat
Bevonat külseje
Átfesthetőség önmagával, 25 °C-on
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színes homogén szuszpenziók
min. 100 s
min. 65 %
max. 50 µm
1,1-1,3 g/cm3
max. 1 óra *
max. 24 óra *
egyenletesen színes
selyemfényű
min. 2 óra *
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Kiadósság
Javasolt rétegszám

9-11 m2/l/réteg, glettelt
minőségű felület esetén
2 réteg

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Tárolási garanciális idő: Napfénytől védett fedett helyen 5-25 ° C-on tárolva a gyártástól
számított 3 év
Csomagolás: 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l literes fémdobozban
Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződéseket,
vagy a régi bevonatokat és a pergő rozsdát. Használjuk a COROR Rapid Festéklemarót!
Oxidálódott régi alumínium és horganyzott felületek zsírtalanítás után közvetlenül festhetők,
az új, még fényes felületek előzetes érdesítés után átvonhatók. A festési munkálatok
megkezdése előtt javasolt az intenzív felkeverés és a próbafestés elvégzése.
Felhasználás: A COROR Rapid Zománc felhasználásánál kérjük, tartsa be a festéssel
kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű legyen. A
munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! 5-7 éves élettartam is elérhető
a fémfelületek védelmében, megfelelő kivitelezés esetén: COROR Rapid Korróziógátló
alapozó 2x40 mikron + COROR Rapid Zománc 2x40 mikron száraz rétegvastagság
esetén.
Felhordás: ecsettel, szórással
Színezés: Egyedi RAL színek felől érdeklődjön http://festekbazis.hu/munkatársaink
oldalon.
Kiadósság: 9-11 m2/liter egy rétegben
Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: lakkbenzin, nitro vagy aromás
hígítóval
Veszélyességanyag tartalom:
Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt, nehéz <25 %,
Xilol <10 %, Tricink (ortofoszfát)< 7 %,
Bután-2-on oxim <0,2%
EU határérték erre a termékre A/i 500 g/l (2010)
Ez a termék maximum 500g/l VOC tartalmaz.
Biztonsági előírások:
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H335 Légúti irritációt okozhat.
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H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH208 (Bután-2-on oxim)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Figyelmeztetés: Figyelem!
Veszélyt jelző piktogramok:

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P102 Gyermekektől távol tartandó
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P309 + P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ
vagy orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hatályos törvénynek megfelelően.
Veszélyes hulladék.
Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve.
Hulladékkezelés: (EWC-kódok)
080111*- festékre; (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festékés lakkhulladékok)
150110*- csomagoló anyagra (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal
szennyezett csomagolási hulladék)
A szállításra vonatkozó információk:
Veszélyességi osztályok
14.1. UN- szám
14.2. A szállítási megnevezés
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14.3. Szállítási veszélyességi osztály
14.4. Csomagolási csoport
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III

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi
állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses
jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink
tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.
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