ADLER Aquafix Oxid

91204

Hotový oxidačný roztok na železo pre priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU
Popis

Hotový vodouriediteľný oxidačný roztok pre železné plochy s cieľom
dosiahnuť hrdzavý efekt.

Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy

•

Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných
produktov na emisie prchavých látok : A+

Oblasti použitia

•

Dosiahnutie hrdzavého efektu na železe resp. železných
povrchových úpravách.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie

Spôsob nanášania

•

Počas práce nosiť uzavreté pracovné oblečenie, ochranné
rukavice z butylkaučuku a ochranné okuliare s postrannou
ochranou! Pri kontakte s očami ihneď vypláchnuť vodou
a navštíviť lekára! Znečistené, impregnované oblečenie ihneď
vyzliecť! Pri kontakte s pokožkou ihneď umyť veľkým
množstvom vody a mydlom!

•

Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne
+ 15 °C

•

ADLER Aquafix Oxid 91204 sa nanáša priamo na pripravené
železné kovy.

•

Produkt zo striekacej pištole alebo znečistený drevným prachom
nevlievajte späť do originálnej nádoby.

•

Nepoužívať žiadne kovové nádoby!

•

Používať len nehrdzavejúce pracovné náradie!

•

Prelakovanie hrdzavej plochy je možné (bez medzibrúsenia,
v priebehu 24 hodín)
Spôsob nanášania
Tryska ((ø mm)
Striekací tlak (bary)

Nádobková pištoľ
1,5
0,2 – 0,3

Nanášanie štetcom alebo špongiou je taktiež možné.
Naniesť nerovnomerne sýto s veľmi nízkym tlakom (0,2 – 0,3 bary);
ADLER Aquafix Oxid 91204 sa následne nerovnomerne a bodovo
rozdelí na kovovej ploche („hrdzavé pavučiny“). Množstvo nánosu
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ADLER Aquafix Oxid
závisí od želaného efektu.
Po úplnom preschnutí ADLER Aquafix Oxid 91204 postup opakujte.

Čas schnutia

Prelakovateľný

(pri 20°C)

po cca 12 hod.

Uvedené hodnoty sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od
podkladu,, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej
vlhkosti vzduchu.

Čistenie náradia

Ihneď po použití vodou.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Nanesenie produktu

1 x ADLER Aquafix Oxid 91204

POKYNY PRE OBJEDNANIE
Veľkosť balenia

1l
,

ĎALŠIE POKYNY
Trvanlivosť/Skladovanie

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.
Chrániť pred priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými
teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje Prosím, dodržujte príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu
verziu môžete
www.adler.sk.

získať

prostredníctvom

internetu

na

stránke

Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou.
Produkt je určený len pre priemyselné a remeselné spracovanie.
Zabrániť vdýchnutiu rozprášenému aerosolu. Nutné správne použiť
ochrannú masku. (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).
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