
ANTYKOROZYJNA FARBA DO METALU

 

Produkt przeznaczony jest do gruntowania blach oraz elementów
stalowych i żeliwnych narażonych na działanie czynników
atmosferycznych, a także do czasowej ochrony przed korozją na czas ich
transportu i składowania. Może być stosowany do powierzchni
eksploatowanych na zewnątrz budynków.
Wyrób rozcieńczony może być używany wyłącznie w instalacjach, w
których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych.

JEDYNKA® NEOKOR® jest antykorozyjną farbą podkładową, produkowaną na bazie styrenowanej żywicy alkidowej z dodatkiem środków
pomocniczych i antykorozyjnych. W zestawie z emalią nawierzchniową, stanowi doskonałą ochronę metalu przed korozją, spowodowaną
niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

- bardzo szybkie schnięcie
- znakomita ochrona przed korozją
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- odporność na warunki atmosferyczne
- super wydajność: ok. 11 m2/l
przy jednokrotnym malowaniu

Przed aplikacją farby JEDYNKA® NEOKOR® powierzchnie stalowe i żeliwne należy dokładnie oczyścić z rdzy przez piaskowanie lub śrutowanie,
do stopnia czystości co najmniej Sa 2 wg PN ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste, odpylone i
odtłuszczone, np. przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. W przypadku renowacji starych wymalowań należy usunąć wszystkie łuszczące się
fragmenty starej powłoki oraz inne zanieczyszczenia mogące ograniczyć przyczepność farby podkładowej, po czym całą powierzchnię podłoża
odpylić i odtłuścić.

Płaski, miękki pędzel – farba o lepkości handlowej.
Natrysk pneumatyczny.

Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. W zależności od stopnia zagrożenia korozyjnego i wymaganej trwałości wymalowania nanosić
1-2 warstwy. Drugą warstwę można nakładać metodą „mokro na mokro” lub dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Czas schnięcia powłoki, w
optymalnych warunkach atmosferycznych (temp. +20±2°C i wilgotność względna powietrza 55±5%), wynosi od 3 do 5 godzin. Czas ten ulega
odpowiedniemu wydłużeniu w niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej powietrza.
Uwaga! Czynność gruntowania należy wykonać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C i przy wilgotności powietrza poniżej 80%.
Temperatura malowanego podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

JEDYNKA® ROZCIEŃCZALNIK DO WYROBÓW STYRENOWANYCH I CHLOROKAUCZUKOWYCH. Przed przystąpieniem do mycia
narzędzi należy je dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

Czerwony tlenkowy średni, aluminiowy, czarny.

Mat.

0,5 L, 1,0 L, 5,0 L, 10,0 L
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Zawiera: Produkt reakcji masy m-ksylenu i o-ksylenu i p-ksylenu i etylobenzenu. Niebezpieczeństwo. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa
drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów
poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera oksym
ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia
porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. Stosować
wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł
iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu
zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w
lokalnym urzędzie gminy. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego
rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.  Masa
reakcyjna etylobenzenu i ksylenu, styren.  Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na
oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na
dziecko w łonie matki. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Zawiera fatty acids, C18,
unsatd.,dimers. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania mgły/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W
przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach
suchych i przewiewnych.
Produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID) klasa 3 UN 1263.

Lepkość (+23°C) KU 80-110

Gęstość (kg/l) ok. 1,1

Czasy schnięcia Pyłosuchość 20min.
Suchość dotykowa 8godz.

Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO.
Produkt posiada Atest Higieniczny.
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Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.
Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich
produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem
wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.


