TECHNICKÝ LIST 07.01.2010

FINKOLORA ANTI CORROSION
antikorózna základná farba
POPIS

Základná, alkydová farba na báze alkydovej živice. Farba rýchlo schne, odoláva
atmosferickým podmienkam a ponúka povrchu dobrú odolnosť.

PRÍKLADY POUŽITIA

Určená na základovanie vnútorných a vonkajších oceľových a železných povrchov
a objektov. Použiteľná taktiež ako základ pod emaily (alkydové, vodouriediteľné,
chlórkaučukové).

TECHNICKÉ ÚDAJE
2

Výdatnosť

Do 12 m /l na jeden náter. Výdatnosť závisí od drsnosti, pórovitosti podkladu
a spôsobu aplikácie výrobku.

Hustota

max. 1,22-1,40 g/cm³.

Sušina

min. 40%.

Riedidlo

Finkolora Thinner.

Aplikácia

Štetcom, valčekom alebo striekaním.

Doba schnutia pri +20±2°C
a relatívnej vlhkosti
vzduchu +55±5%

Zaschnutá proti prachu po 3 hodinách. Zaschnutá na dotyk po 8 hodinách.
Pretierateľná po 24 hodinách.

Stupeň lesku

Mat.

Balenie

0,75 l, 2,5 l.

Viskozita

(23°C) KU 32-50 s

Rozsah odtieňov
2010 limitná hodnota

Oxidovo červená a svetlo šedá.

EU VOC

(Kat. A/i), 500 g/l (rok 2010), max. VOC < 500 g/l.

Trvanlivosť

36 mesiacov od dátumu výroby, uskladnenej v originálnom a zapečatenom
balení.

Všetky technické a obchodné informácie Vám poskytnú pracovníci firmy:
TIKKURILA Slovakia s.r.o.
Priekopská 3706/104, 036 08 Martin-Priekopa
Tel.: 043/40 100 40
Fax: 043/40 100 50 www.tikkurila.sk
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NÁVOD NA POUŽITIE
Podmienky pre natieranie

Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu by mala byť najmenej
+5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas natierania a schnutia.

Príprava podkladu

Odstráňte hrdzu a starú, odlupujúcu sa farbu z povrchu. Povrch má byť suchý, čistý
a odmastený napr. s technickým benzínom.

Použitie

Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. V prípade nanášania striekaním môže byť
farba riedená max. do 20% s riedidlom. Aplikujte 1-2 nátery (záleží od stupňa
korózneho vplyvu okolia) s 8 hodinovými intervalmi medzi nátermi. Pri nízkych
teplotách by mal byť interval medzi nátermi dlhší. Aplikácia vrchnej farby najskôr po
24 hod. Poznámka ! Natieranie dokončite v kladných teplotách.

Čistenie náradia

Pred umytím náradia ho najprv očistite, aby ste odstránili čo najviac farby.
Náradie očistite s riedidlom Finkolora Thinner .

PREDCHÁDZANIE
OHROZENIA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

ZDRAVOTNÁ A
BEZPEČNOSTNÁ
KLASIFIKÁCIA
podľa EC smernice 99/45/EC

Skladovanie
a preprava

Odpady zhromažďujte a odvážajte len na vyhradené miesta. Odpad zlikvidujte
v súlade s miestnymi predpismi. Kód podľa EWC pre kvapalný odpad
napr. 08 01 11 (odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky) alebo 08 01 12 (odpadové farby a laky iné ako
uvedené v 08 01 11).

Obsahuje: butanón-oxím a kobaltové soli. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Horľavý.
Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte pary/aerosóly zo striekania. Zabráňte
kontaktu s pokožkou a očami. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc
a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte len na dobre vetranom mieste. Po
aplikácii by mala byť miestnosť vetraná po dobu vyprchania zápachu. Prázdne nádoby
a tekutý odpad by mali byť recyklované alebo likvidované v súlade s miestnymi
predpismi.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Chráňte pred mrazom. Skladujte v dobre
uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C.

Vyššie uvedené informácie sú získané na základe laboratórnych testov a praktických skúseností a sú platné od dátumu uvedeného na technickom
liste. Kvalita výrobku je zabezpečená systémom, založeným na požiadavkách noriem ISO 9001 a ISO 14001. Výrobca nemôže byť zodpovedný za
žiadne škody, ktoré vznikli použitím výrobku bez dodržania inštrukcií alebo za nevhodným účelom.

