
AGENT ANTIRUGINĂ RAPID NITROREZISTENT

cod 1610107

FENALKYD

DESCRIERE
 
FENALKYD este o vopsea de fond anticorozivă pe bază de
răşini alchidice şi fenolice cu uscare rapidă, pentru
pregătirea suporturilor metalice pentru ciclurile de finisare
pe bază de clor-cauciuc, cu uscare rapidă şi nitroceluloză.
Produsul are o putere mare de acoperire şi o aderenţă
ridicată la suport.
FENALKYD este un produs specific pentru utilizarea
artizanală, unde este necesară o uscare rapidă, precum în
lăcuirea echipamentelor industriale.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
Poate fi aplicat pe metale feroase şi fontă expuse în medii
agresive; pentru lăcuirea oricărui produs sau echipament
metalic în general.
FENALKYD este un produs de fond şi trebuie acoperit
întotdeauna cu un sistem de finisare.
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
-Natura liantului: răşini alchidice şi fenolice cu uscare
rapidă
-Solvenţi: mixtură din hidrocarburi alifatice - aromatice
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,41 ± 0,05 kg/l 
-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 600 ± 30 cps
(vâscozimetru rotaţional Rotothinner la 25 °C)
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): formează o peliculă în 15
min.; superficială în 30 min.; poate fi acoperit cu emailuri
sintetice cu uscare rapidă după 1 oră, cu emailuri
nitrocelulozice după cel puţin 12 ore.
- VOPSIRE ULTERIOARĂ: după 1 oră cu emailuri cu
uscare rapidă (MARCORES), emailuri clor-cauciuc,
emailuri sintetice; după 12 ore cu emailuri nitrocelulozice
(MARCOLUX).
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Suprafeţe din metal feros nelăcuit:
- Eliminaţi eventualele urme de calamină compactă şi
aderentă şi orice urmă de rugină prin sablare de tip
comercial (Grad SA2) sau efectuaţi o curăţare mecanică
sau manuală. Pentru a elimina rugina în zonele greu
accesibile utilizaţi convertizorul RUGISTOP 5900100.
- Ştergeţi de praf suprafaţa, asiguraţi-vă că suportul este
perfect uscat şi aplicaţi FENALKYD. 
- În cazul suprafeţelor noi care nu prezintă urme de
calamină sau rugină este suficientă degresarea suportului
cu diluant de spălare. 
 
Suprafeţe din metal feros lăcuit anterior:
- Eliminaţi straturile de vopsele vechi care se exfoliază şi
rugina prezentă prin curăţare mecanică sau manuală,
şmirgluiţi vopselele vechi bine ancorate de suport pentru a
obţine o suprafaţă rugoasă. Pentru a elimina rugina în
zonele greu accesibile utilizaţi convertizorul RUGISTOP
5900100.
- Eliminaţi praful de pe suport. 
- Aplicaţi FENALKYD pe suporturi perfect uscate. 
- În cazul suprafeţelor puternic deteriorate se recomandă
eliminarea completă a vopselelor vechi şi a ruginii prezente

prin sablare de grad SA2 1/2, sau cu decapantul
SVERNICIATORE SM10 5610014 şi o curăţare mecanică
sau manuală ulterioară. 
- Suprafeţele sablate până la metal alb trebuie acoperite cu
primul strat de FENALKYD în maximum 8 ore.
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
- Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Suport uscat.
- Evitaţi aplicarea produsului în prezenţa condensului
superficial sau sub acţiunea directă a soarelui. 
- Produsul poate fi aplicat cu pistolul.
- Amestecaţi cu grijă produsul înainte de diluare. 
- Diluţie: cu 15-30% Dil. pentru emailuri rapide 5070712 sau
Dil. Nitro 5170076.
- Nr. straturi: cel puţin 2 straturi
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată cu Dil. pentru emailuri
rapide 5070712 sau Dil. Nitro 5170076 imediat după
utilizare. 
- Consum indicativ: 7-8 mp/l la 2 straturi, pentru o peliculă
uscată de circa 50 microni grosime.
 
COLORAREA
 
Produsul este disponibil în culoarea gri.
 
DEPOZITAREA
 
Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la
temperatura adecvată: 3 ani.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Nu intră sub incidenţa Directivei Legislative 161/2006
Inflamabil. / Nociv pentru organismele acvatice, poate
provoca pe termen lung efecte negative pentru mediul
acvatic. / Conservati departe de locurile care pot fi ajunse
de copii. / Nu respirati vaporii. / Nu aruncati resturile în
canal / În caz de incendiu folositi stingatoare cu spuma,
pulbere sau CO2 - nu folositi apa. / În caz de înghitire,
consultati imediat medicul si aratati-i rcipientul sau eticheta.
/ Folositi doar în loc bine aerisit. Contine: 2-butanonoxima -
Săruri de cobalt din acizi graşi - Poate provoca o reactie
alergica.
Etichetă de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE
şi 1999/45/CE şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform
normelor de igienă şi siguranţă în vigoare. După utilizare,
nu aruncaţi recipientul în mediul înconjurător, lăsaţi resturile
să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri speciale. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.
 
REZUMAT DE CAPITOL
 
Agent antirugină sintetic rapid nitrorezistent.
Pe suprafeţe pregătite dinainte se aplică agentul antirugină
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FENALKYD

rapid sintetic nitrorezistent FENALKYD cod 1610107, pe
bază de răşini alchidice şi fenolice cu uscare rapidă, în cel
puţin 2 straturi, cu un consum minim de 130 ml/mp.
Furnizare şi punere în lucru a materialului € ................. per
mp.
 

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile
din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor
sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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