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Link do produktu: http://www.fabrykabarwy.pl/makor-tix-miedziany-10l-p-27.html

MAKOR-TIX Miedziany 10L
Cena

489,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Tikkurila

Opis produktu

Gruntoemalia akrylowa na powierzchnie ocynkowane
oraz podłoża metalowe MAKOR TIX

Gruntoemalia
akrylowapowłoki
spełniająca
funkcje
antykorozyjnej
farby
gruntującej
i tiksotropowej
emalii nawierzchniowej
(2 w 1).
Tworzy
trwałe, matowe
o wysokiej
sile
krycia, bardzo
dobrych
właściwościach
mechanicznych
i doskonałej odporności
na
działanie
czynników
atmosferycznych.

charakterystyka produktu:

- Grunt i emalia w jednym.
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- Bez podkładu na powierzchnie ocynkowane i inne podłoża metalowe.

- Tiksotropowa formuła.

- Doskonała siła krycia

- Krótki czas schnięcia.

- Bardzo dobra przyczepność do podłoża.

- Doskonała trwałość w czasie.

Przeznaczenie:

Gruntoemalia przeznaczona jest do bezpośredniego, dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni stalowych,

stalowych ocynkowanych (zaleca się malowanie wysezonowanych powierzchni ocynkowanych), cynkowych, żeliwnych,
aluminiowych, miedzianych oraz stopów metali z niewielkimi ogniskami korozji. Szczególnie polecana jest do malowania
pokryć dachowych, rynien, siatek ogrodzeniowych, konstrukcji oraz podłoży metalizowanych, eksploatowanych w
środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery: C1, C2, C3

(wg PN-EN ISO 12944-2). MAKOR TIX może służyć do renowacji powłok malarskich o dobrej przyczepności do podłoża, pod
warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku po wykonaniu wymalowania próbnego. Produkt może być stosowany wewnątrz
pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi.
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Paleta kolorów

Przygotowanie powierzchni
Podłoże:
Powierzchnie cynkowe, ocynkowane, aluminiowe i ze stopów metali należy
oczyścić z warstwy tlenkowej, brudu, kurzu
oraz odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Do odtłuszczenia można również użyć
wody z dodatkiem detergentu, po czym dokładnie zmyć czystą wodą i
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wysuszyć. Powierzchnie stalowe i żeliwne należy oczyścić z rdzy do stopnia
czystości co najmniej Sa 2 (wg PN ISO 8501-1).

Malowanie:
Produkt należy dokładnie wymieszać przed użyciem, a w razie potrzeby
rozcieńczyć produktem MAKOR-TIX THINNER
w ilości 8%. Nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. W
zależności

od

stopnia

zagrożenia

korozyjnego

i

wymaganej

trwałości

wymalowania, zaleca się aplikację 2-3 warstw gruntoemalii MAKOR-TIX, w
odstępach min. 3 godzin.
Przy malowaniu np. pokryć dachowych, po których nieuniknione jest chodzenie
w trakcie malowania, należy zachować 24-godzinny
odstęp czasowy. Grubość jednej powłoki „na sucho” powinna wynosić min. 40
μm.
Uwaga: Nie stosować na podłoża narażone
na długotrwałe działanie temperatury powyżej +70°C (kaloryfery, rury
oraz piece C.O., inne urządzenia grzewcze).

Do malowania całej powierzchni należy stosować produkt z jednej partii
produkcyjnej. W przypadku stosowania z różnych szarży, należy je przed
użyciem wymieszać. Producent nie odpowiada za jakość wymalowań w
przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
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Wydajność
wydajność: 7-9 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

w zależności od struktury malowanego
podłoża i użytego narzędzia malarskiego.
zalecana Ilość warstw: 2-3
producent: Tikkurila
stopień połysku: mat
Farba Makor-Tix dostępna jest w 8 następujących kolorach:

Brąz czekoladowy, czerwony tlenkowy, grafitowy, miedziany, szary
metaliczny, wiśniowy, zielony, zielony ciemny
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