Technický list

Rost – Dekor Basislack
Dvousložkový dekorativní podkladový lak
Číslo druhu:

5756

Materiál:

Dvousložková akrylová kombinace se železitou slídou

Rozsah použití:

Podkladový lak pro pravou napodobeninu účinků rzi. Na kovové
konstrukce všeho druhu, které musí splnit nejvyšší požadavky ve
vnitřním i vnějším prostředí. Schodiště, mosty, dekorativní a umělecké
prvky pro výstavy, pro efektní nátěry lamp a svítidel, světelných objektů,
židlí, stolů, lavic atd.

Vlastnosti:

PHARMOL: Rost-Dekor Basislack odolává nepřekonatelným
způsobem útokům vlivů životního prostředí díky své odolnosti vůči
světlu a vlhkosti. Ze speciální kombinace houževnatých akrylátů vznikne
vrstva umělé plastické hmoty, která více jak 20 let umožňuje udržet
dekorativní vzhled a stejně tak i extrémní antikorozní ochranu. Silné
zdůraznění kovového charakteru a plastického tvarování objektu s
drsným povrchem.
PHARMOL: Rost-Dekor Basislack rychle zasychá a bezproblémově
vytvrzuje i ve vysokých tloušťkách vrstvy, (až do 120  suchého filmu
pro pracovní krok) na mechanicky zatížitelný nátěr.
PHARMOL: Rost-Dekor Basislack je ideální výchozí nátěr pro
PHARMOL: Rost-Dekor Efektlacke

Použití:
Příprava:

Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu, mastnot a silikonů, stejně jako
bez jiných zbytků a usazenin zhoršujících přilnavost. Volnou rez je
zásadně nutné mechanicky, nebo jinak podle možnosti odstranit.
Nejlepší výsledky budou docíleny u opískovaných podkladů od Sa 2,5.
Při očekávaném vysokém namáhání (teplotní, mechanické nebo
povětrnostními vlivy) doporučujeme v každém případě swepování (u
zinku a hliníku) nebo pískování podkladu u oceli, železa a litiny
od Sa 2,5

Základní nátěr:

Jako základní nátěr doporučujeme naše již po celá desetiletí osvědčené
dvousložkové základní barvy, vždy speciálně zvolené podle podkladu a
očekávaného zatížení.

Zinek a hliník

PHARMOL: 2K EP Glimmer Grund nebo
PHARMOL: 2K EP - Grund
ST 37-ocel, železo a šedá litina: k výše uvedeným navíc, při opískování
min. Sa 2,5

PHARMOL: 2K EP Zinkstaub Grund
Práškový nátěr:

Plochy opatřené práškovými nátěry důkladně očistit s PHARMOL:
Pulverlack-Activator a jakmile podklad zmatovatí, může nátěr
následovat přímo na práškovou vrstvu.

Vrchní nátěr:

U připravených a základovaných dílů nebo u objektů majících původní
dobře držící nátěr doporučujeme nanést PHARMOL: Rost-Dekor
Efektlack v 1-2 vrstvách s jednou tloušťkou vrstvy od 60 - 80 
suchého filmu. U objektů s extrémním zatížením častou vlhkostí
výrazně prodlouží životnost zvýšení tloušťky vrstvy okolo max. 50 %.

Technické údaje:
Forma dodávky:

nastavení připravené k natírání

Velikosti nádob:

1 kg, 2, 5 kg, 10 kg, 25 kg vše netto

Specifická váha:

ca 1,50 kg / ltr

Mísící poměr:

10 : 1 dle váhy s tvrdidlem PHARMOL: IH 98 - WF

Ředění:

UV: universální ředidlo 0-15 % dle potřeby

Zpracování:

Natírání, válečkování, stříkání
Vysoký tlak: tryska 1,8-2,5 mm, vzduch 3-6 bar
Mix se vzduchem: tryska 1,6-2,5 mm, vzduch 3-5 bar, materiál 1-3 bar
ca 60 – 80  suchého filmu pro celkovou tloušťku vrstvy
ca 60 – 80  suchého filmu pro pracovní krok

Doporučené
tloušťky vrstvy:

Vydatnost:(teoret.) ca 6m2 / kg, ca 120 ml / m2 (při 60  suchého filmu)
Doba zpracování: ca 8 hodin: ( při 10 % zředění)
(při 20o C)

Schnutí: (při 20oC)
(při 60 such.filmu)

na povrchu
na omak
schopnost k transportu
vytvrdnutí
nebo

ca 30 min.
ca 8 hod
ca 24 hod
ca 3-5 dní
ca 45 min při 80 o C teploty objektu

Překrytí :

s tou samou nejdříve po 30 min,s PHARMOL:Rost-Dekor Effektlack
(při 60 such.filmu) nejdříve po 1 hodině

Barevný odstín:

šedý glimmer

Stupeň lesku:

tupý mat

Tepelná odolnost: ca 140oC (krátkodobá hodnota)
přitom je možné zabarvení podle odstínu
Bod vzplanutí:

> 26 oC, A II

Objednání:

PHARMOL: Rost-Dekor Basislack - 5756

Vydáním tohoto návodu ztratily platnost všechny předcházející. Údaje obsažené v popisu jsou
výrobními informacemi. Stanovují všeobecné pokyny podle nejlepšího vědomí, podle našich
zkušeností a zkoušek. Neberou vždy zřetel na konkrétní případy použití. Nezavazují
odběratele k tomu, aby nevyzkoušel vhodnější účel použití výrobků než jaké jsou předloženy.
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