
Leírás: Korróziógátló alapozófesték

Felületek: Kül- és beltéri vas- és acélfelületek, alu-

mínium- és horganyzott acélfelületek

Tulajdonságok: Könnyen ecsetelhetô. Gyorsan

szárad. Egy rétegben jó, két rétegben kiváló korró-

zióvédô hatás.

Mûszaki információk:

Felépítés: Vinilkopolimer alapú, korróziógátló

pigmenteket tartalmaz

Sûrûség, g/liter: 1350-1450 színtôl függôen

Gyakorlati információk:

Kiszerelés: 0,75;  2,5 liter

Hígítás: Supralux H-300 aromás hígító

Száradási idô:

porszáraz: 20 °C-on max. 1 óra

száraz: 20 °C-on max. 4 óra

Átfesthetô: 2-4 óra után önmagával vagy

Supralux Orkánnal, 8 óra után Supralux alapozó-

val vagy Supralux Astralin zománcfestékkel

Felhordási módok: Ecsetelés, hengerlés, szórás

Kiadósság: 8-12 m2/l, függ a felület minôségétôl

és a felhordás módjától

Fényesség: matt

Színválaszték: vörös, törtfehér

Színezés: A színek egymással tetszôleges arány-

ban keverhetôk

Minôségmegôrzési idô: 24 hónap, az MSZ

13910 szerint +5 és +25 °C között

Tûzveszélyességi fokozat: II. Használata so-

rán a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

TISZAKORR



Felhasználási útmutató: 

Felületelôkészítés, felhordás: 

A gondosan drótkefézett, csiszolt , por- és zsírtalanított acélfelületre

ecseteléssel, hengerléssel vagy szórással történhet a felhordás. Az elsô

réteget ecseteléssel célszerû felhordani. A jól tapadó rozsdamaradvá-

nyok az alapozó tapadását nem rontják, ennek ellenére minél rozsda-

mentesebb felület kialakítására kell törekedni. Savtartalmú rozsdamarók

és -átalakítók használatát nem javasoljuk. Fényes alumínium- vagy hor-

ganyzott felületek esetén a felületet finom csiszolóvászonnal csiszolva

érdesítjük (lemattult felületek esetén ez nem szükséges) és hígítós ruha-

darabbal zsírtalanítjuk.

A termékismertetôben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat
jelenleg legjobb mûszaki ismereteink alapján javasoljuk, de ezek természetesen
nem pótolják a helyi adottságoknak megfelelô részletes alkalmazási elôírásokat.
Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegûnek tekintendôk!

Akzo Nobel Coatings Rt.
3581 Tiszaújváros Pf.135.
Tel: 06-49-321-998
Budapesti Iroda: Tel: 206-6520, 206-6519
internet: www.supralux.hu

Akzo Nobel Coatings Rt.-t az SGS Yarsley ICS tanusította az ISO 9001 szerint

Javasolt bevonatrendszerek:

Még nem festett, új felületekre:
Felület Bevonatrendszer

Vas-acél beltérben1. Korróziógátló alapozás: 1x Supralux Tiszakorr
2. Közbensô réteg: Supralux Orkán
3. Átvonó réteg: Supralux Orkán

Vas-acél kültérben 1. Korróziógátló alapozás: 2x Supralux Tiszakorr 
2. Második közbensô réteg: Supralux Orkán
3. Átvonó réteg: Supralux Orkán

Alumínium, 1. Korróziógátló alapozás: 1x Supralux Tiszakorr
horganyzott acél 2. Közbensô réteg: Supralux alapozó

3. Átvonó réteg: Supralux Durol vagy Astralin vagy Levislux

Korábban már festett felületek felújító festése:
A hibátlan régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani
szükséges. A rosszul tapadó régi festékréteget kaparással, csiszolással, a
rozsdafoltokat drótkefével és csiszolással  kell eltávolítani, majd a vasfelüle-
tig csiszolt foltokat Supralux Tiszakorr-ral és közbensô alapozással kell kijaví-
tani, majd átvonó festékkel átfesteni. 


