
PROFILUX ezüst festékek Budalakk
Innova Kft.

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: egykomponensű,  különleges  műgyanta  alapú,  speciális  alumínium
pigmenteket tartalmazó festékek.

Kereskedelmi elnevezés
• PROFILUX metall alapozó (matt) 
• PROFILUX ezüst festék (fényes)

Alkalmazási  terület: a  PROFILUX  ezüst  festékek  elsősorban  acélfelületek,  de  más
fémfelületek, bevonására szolgálnak. A felületen kiválóan tapadnak. A PROFILUX matt
alapozólakk,  bár önmagában is alkalmazható,  REZAKRIL® 2k színtelen lakkal átszórva
igen esztétikus megjelenési formát ad.

Minőségi jellemzők:

PROFILUX METALL ALAPOZÓ
Külső: homogén szuszpenzió
Nem illó anyagtartalom: min. 25%
Kifolyási idő (Mp. 4): min. 50 sec
Sűrűség (20 °C): 1,05–1,1 g/cm3

Száradási idő (20 °C-on):
Porszáraz: max. 10 perc
Ragadásmentes: max. 1 óra
Száraz: 4 óra

Átvonhatóság: 4 óra
Bevonat megjelenése: egyenletes
Elméleti kiadósság: 0,1 kg/m2/25 μm réteg
Fényesség: matt

Színválaszték: ezüstszínű.

Átvonhatóság: a felhordást követő 4 óra elteltével, bármilyen festékkel a felmaródás
veszélye nélkül átvonható.

PROFILUX EZÜST FESTÉK 
Külső: homogén szuszpenzió
Nem illó anyagtartalom: min. 25%
Kifolyási idő (Mp. 4): min. 50 sec
Sűrűség (20 °C): 1,05–1,1 g/cm3

Száradási idő (20 °C-on):
Porszáraz: max. 10 perc
Ragadásmentes: max. 1 óra
Száraz: 4 óra

Átvonhatóság: 4 óra
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Bevonat megjelenése: egyenletes
Elméleti kiadósság: 0,1 kg/m2/25 μm réteg
Fényesség: csillogó

Színválaszték: ezüst, RAL 9006, RAL 9007.

Átvonhatóság: a felhordást követő 4 óra elteltével, bármilyen festékkel a felmaródás
veszélye nélkül átvonható.

HASZNÁLAT

Felületelőkészítés:  az  acélfelületet  homok-  vagy  szemcseszórással  Sa  2½,  de
legalább Sa 2 tisztasági fokozatra kell előkészíteni. A nem homok- és szemcseszórással
előkészített  felületet  zsírtalanítani  szükséges.  Tartós  korrózióvédelem igénye esetén  a
fémfelületet  először  PROTEMPO® korróziógátló  alapozóval,  RAPID  UNI  korróziógátló
alapozóval vagy EPODUR® korróziógátló alapozóval kell bevonni.

Felhordási  mód:  ecseteléssel,  szórással.  Legelőnyösebb  esztétikai  szempontból  a
levegős szórással történő felhordás. A javasolt száraz rétegvastagság 25–35 µm.

Hígítás: PROTEMPO® hígító

Tárolási, garanciális idő: az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva,
a gyártástól számított 24 hónap.
Csomagolás: 1 és 4 literes fémdobozban.
Tűzvédelmi előírás: „A” tűzveszélyességi osztályba tartozik. Fokozottan tűz- és
robbanásveszélyes!
Egészségre káros anyagtartalom: aromás szénhidrogén- és kromátmentes.
Felhasználása 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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