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Innova Kft.

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: alkidgyanta kötőanyagú, fényálló pigmenteket tartalmazó zománcfesték.

Kereskedelmi elnevezés
• AUTÓLUX® zománc

Alkalmazási  terület: elsősorban  fényezett  gépjármű  karosszériák  felújító  festésére
használható.  Bármilyen  típusú  festékkel  bevont  felület  újrafényezésére  alkalmazható.
Szobahőmérsékleten is gyorsan szárad,  a száradási  idő hőkezeléssel  (kb.  60°C) vagy
aktív hígító alkalmazásával még tovább csökkenthető. Bevonata fényes, kemény, kopás-,
időjárás-,  víz-  és  benzinálló.  Felhasználható  kültéri  szerkezetek  korrózióvédelménél  is
fedőbevonatként.

Minőségi jellemzők:
Külső: homogén szuszpenzió
Nem illó anyagtartalom: 40–50%
Kifolyási idő (Mp. 4): min. 100 sec
Sűrűség: 0,92–1,1 g/cm3

Száradási idő (20 °C-on):
Porszáraz: 1 óra
Ragadásmentes: 5 óra
Száraz: 24 óra

Elméleti kiadósság: 0,125–0,16 kg/m2/30 µm réteg
Fényesség: magasfényű

Színválaszték: alapszínek (fehér 100, fekete 300), a RAL, NCS színkártyák szerinti
színek, valamint minta alapján színméréssel.

HASZNÁLAT

Felújító jellegű munka esetén, ha a bevonat ép és az újrafényezést csak esztétikai
szempontok  indokolják,  elegendő  a  felületet  vízálló  csiszolópapírral  megcsiszolni.  A
megcsiszolt, száraz, portalanított felületre a zománcfesték közvetlenül is felhordható. Ha
a régi bevonat sérült, akkor a repedezett és laza bevonatrészeket először mechanikusan
el kell távolítani. Portalanítás után a felületet zsírtalanítani kell. Az alapfémig megsérült
helyeket célszerű korróziógátló alapozó festékkel, pl. RAPID korróziógátló alapozóval egy
rétegben  bevonni.  Nagyobb  mélyedések,  hibahelyek  késtapasszal  tölthetők  ki.  A
megcsiszolt mélyedéstapasz REZAKRIL® 2k korróziógátló  töltőalapozóval vonható át. A
töltőalapozó réteget száradás után vizesen, vízálló csiszolópapírral kell megcsiszolni.

A portalanított  száraz felületre  a  zománcfestéket  először  vékony rétegben ködölve,
majd egy vastagabb, jól takaró rétegben kell felhordani. A szórási konzisztenciát 10–15 %
AUTÓLUX® hígítóval (könnyű, normál) vagy AUTÓLUX® aktív hígítóval kell beállítani. A
könnyű hígítót a téli hónapokban célszerű használni. Az AUTÓLUX® bevonat 1 óra múlva
porszáraz, 24 óra elteltével az óvatos szerelés megengedhető. Az első autómosást 3 hét
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elteltével célszerű megejteni.

Hígítás: AUTÓLUX® hígítóval, (könnyű, normál)

Tárolási, garanciális idő: az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva,
a gyártástól számított 12 hónap.
Csomagolás: 1 literes egységben fémdobozban.
Tűzvédelmi előírás: „B” tűzveszélyességi osztályba tartozik. Tűz- és
robbanásveszélyes!
Munkaegészségügyi óvintézkedések: Feldolgozása során egyéni védőfelszerelés
(gumikesztyű, védőálarc vagy védőszemüveg) használata javasolt.
Szállítási feltételek:
Lobbanáspont: >24 °C
ADR/RID: 3.III
UN szám: 1263
IMCO: 3.3

A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi
körülményekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben, szakembereink
tanácsadását javasoljuk igénybe venni!
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