ADLER Entroster

80398

Bezbarvý sprej na fosfátové bázi vytvářející ochrannou vrstvu na povrchu kovu proti korozi pro
domácí kutily i řemeslné využití.

POPIS PRODUKTU
Obecné informace

Bezbarvý produkt na bázi vody, připravený ihned k použití. Kyselina
fosforečná odstraňuje korozi při zachování barevného odstínu,
zároveň sprej vytváří ochrannou vrstvu proti rzi na železe a oceli.
Převádí zbylou rez na ochrannou vrstvu ( pasivační fosfát železa ).
Zlepšuje ochranu proti korozi a zvyšuje trvanlivost proti nánosům
povlaků rzi.

Oblasti použití



Efektivní ochrana železa a oceli.

Důležité: Produkt nenahrazuje ochranný nátěr proti korozi!

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování

Způsob nanášení



Produkt před použitím důkladně protřepte.



Nezpracovávat při teplotách pod + 5 °C, avšak nikoli nad 30 °C
a/nebo při relativní vlhkosti vzduchu > 80 %.



Aplikované množství závisí na stupni tvorby rzi.



Nezpracovávat při silném slunečním záření, za deště, při
extrémně
vysoké vzdušné vlhkosti, silném větru nebo při
hrozícím mrazu.
Způsob nanášení
Vydatnost na nános (m2/l)

Natírání

Máčení
cca 10

Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.
Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost.

Doba schnutí
(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Přelakovat lze

po cca 5 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na
podkladu, tloušťce nánosu, teplotě, výměně vzduchu a relativní
vlhkosti vzduchu.

PODKLAD
Železo nebo ocel

Druh podkladu
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ADLER Entroster

Příprava podkladu

Odstraňte nečistoty, uvolněnou hloubkovou rez a zbytky nátěru
infiltrovanou korozí mechanicky (vysokotlaké čištění, drátěný kartáč,
škrabka nebo brusný papír) nebo odstraňte pomocí ADLER Rote
Krähe 95125 .




Podle stupně koroze naneste 2 - 3x štětcem (doba expozice na
jeden nátěr cca 10 - 20 minut) nebo nejlépe namáčením.
Po asi 2 hodinách se vytvoří šedá vrstva.
Následně opláchněte vodou, (zbytky kyseliny fosforečné můžou
vytvářet nesoudržný bělavý film).

Dodržujte pokyny v technickém listu k danému produktu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Základní nátěr

Po ošetření tímto sprejem 80398 aplikujte základový nátěr ADLER
Metallgrund 54033 ff, ADLER Unigrund 54065 ff, ADLER 2K Epoxy
Primer 68304 f nebo ADLER Aqua-Multiprimer PRO 41095 ff.
Dodržujte pokyny v technických listech příslušných produktů.

Vrchní nátěr

ADLER Samt-, Brilliantalkyd, nebo ADLER Varicolor
Dodržujte pokyny v technickém listu k danému produktu.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ
Velikosti obalů

1l

Barevné odstíny/stupeň lesku

Bezbarvý 80398

Doplňkové produkty

ADLER Metallgrund 54033 ff
Aqua-Multiprimer PRO 41095 ff
ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 ff
ADLER Acryl-Unigrund 41191 ff
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
ADLER Samtalkyd 52351 ff
ADLER Brilliantalkyd 52301 ff
ADLER Varicolor 41201 ff

DALŠÍ POKYNY
Trvanlivost / skladování

Minimálně 3 roky v originálně uzavřených nádobách.

Kód produktu pro barvy
a laky

M-GP01

Bezpečnostně-technické
informace

Dbejte prosím příslušného bezpečnostního listu, aktuální verzi lze
získat na internetu na stránkách www.adler-lacke.com.
Při práci je doporučeno používat ochranné rukavice a brýle.
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