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TEKNOSYNT 50
alkid fedőfesték

TÍPUS A TEKNOSYNT 50 egy uretán/alkid alapú, tixotróp
fedőfesték, amely aktív korróziógátló pigmenteket
tartalmaz.

HASZNÁLAT Önmagában (1 vagy 2 rétegben) vagy fedőfestékként
alkalmazható az alkid bevonati rendszerekben, közepes
korróziónak kitett acél felületekre. K 12 és K 14 bevonati
rendszerekben. Amennyiben a festett felület élénk vörös
vagy sárga színű és ruházat által dörzsölésnek lehet
kitéve, ajánlott a Teknos technikai szolgálat véleményét
kikérni.

KÜLÖNLEGES Mivel a festék gyorsan szárad, nagyon alkalmas
TULAJDONSÁGOK műhelyekben és festősorokon való alkalmazásra. A festék

korróziógátló pigmentjei nem tartalmaznak ólmot és
kromátokat.

MŰSZAKI ADATOK EU VOC határérték (kat A/i): 600 g/l 2007; 500 g/l 2010
A termék VOC tartalma: 420 g/l

Szárazanyagtartalom kb. 50% térfogategységenként
Teljes szárazanyag tartalom kb. 750 g/l

Ajánlott rétegvastagság száraz réteg nedves réteg kiadósság
és elméleti kiadósság 40 mikron   80 mikron 12.5m2/l

80 mikron 160 mikron   6.2 m2/l
100 mikron 200 mikron   5,0 m2/l

Mivel ha túl vastag réteget hordunk fel, a festék túl sok tulajdonsága megváltozik, azt
ajánljuk, hogy a festéket ne hordjuk fel vastagabb rétegben, mint a legvastagabb
ajánlott festékréteg kétszerese.
Gyakorlati kiadósság Függ az alkalmazási technikától, a felület minőségétől,

az újrafestéstől, stb.

Száradási idő - porszáraz +23°C 1 óra múlva
- érinthető +23°C 3 óra múlva
- újrafesthető önmagával

+5°C +23°C
min. 18 óra múlva 6 óra múlva
max. - -

Hígító,szerszámtisztító TEKNOSYNT hígító, lakkbenzin
Fénycsoport selyemfényű
Színek 6 bázis, a Teknomix színezési rendszerben színezhető

Teknocolor, NCS, Monicolor, Symphony, RAL, stb.
színrendszerekben

Kiszerelés 2,7L 9L
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BIZTONSÁGTECHNIKAI JEGYZET
Lásd Biztonságtechnikai adatlap. Figyelem! Öngyulladás veszélye miatt, minden a
termékből származó hulladék anyagot össze kell gyűjteni és légmentesen külön
tárolni. Nedvesítsük meg vízzel vagy a hulladék anyagot égessük el. (Lásd a
Biztonsági adatlap 7-es bekezdését.)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Felület A felületről távolítsuk el a szennyeződéseket és a vízben
előkészítés oldható sókat a megfelelő módszerekkel.

Acél: A megfelelő módon távolítsuk el a hengerlési revét
és a rozsdát. A felületet tisztítsuk Sa 2 fokig
(SFS-ISO 8501-1). A lemezelt felületek, felérdesítése
javítja a festékréteg tapadását a felülethez.
Festett felületek: Távolítsuk el a szennyeződéseket (pl.
zsír és sók). A felületnek száraznak és tisztának kell
lennie. Azokat a festett felületeket, amelyek túllépték a
max. átfesthetőségi időt, fel kell érdesíteni. A károsodott
területeket a karbantartó festés előírásai szerint kell
előkészíteni. Az előkészítés helyét és idejét úgy kell
megválasztani, hogy az előkészített felület ne legyen
piszkos vagy nedves a további kezelés előtt.

Műhelyalapozók A TEKNOSYNT 50 összeférhető a KORRO PVB,
a KORRO E epoxi, a KORRO SE cink epoxi és a
KORRO SS cinkszilikát alapozókkal.

Alkalmazás Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel.
Ecsettel vagy légmentes szórópisztollyal hordjuk fel.
Fúvókaméret: 0.015 - 0.018".

Alkalmazási A festendő felületnek száraznak kell lennie. A környező
feltételek levegő, a felület és a festék hőmérsékletének +5°C felett,

a levegő relatív nedvességtartalmának 80% alatt kell
lennie az alkalmazás és a száradás idején.

Tárolás Hüvös helyen, jól zárt edényekben.
Szavatossági idő 5 év
Gyártási idő Dobozokon feltüntetve.
Forgalmazási
engedély szám OKBI-VABO/1091/2008

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató
jellegűek és függnek pl. a színtől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre
befolyással nem bírunk, ezért felelősséget csak az anyagminőségéért vállalunk és garantáljuk, hogy a mi
minőségellenőrzésünknek megfelel. A használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért
felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

Gyártó TEKNOS OY    Helsinki, Finnország
Forgalmazó PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1.     Telefon: +36-40/ 556-556

E-mail: info@teknosfestek.hu Honlap: www.teknosfestek.hu


