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 SMALTOSHOP EPOXY 

ОПИСАНИЕ НА 

ПРОДУКТА : 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ПРОДУКТА : 

ПОДГОТОВКА НА 

ПОВЪРХНОСТТА И 

УСЛОВИЯ ЗА 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

ПРИЛОЖЕНИЕ : 

ВРЕМЕ НА 

СЪХРАНЕНИЕ: 

Smaltoshop Epoxy е висококачествен, готов за смесване и полиамидно 

втвърдяващ двукомпонентен епоксиден грунд, който осигурява отлична 

защита от корозия. 

 Той е специално проектиран да се използва във фабрики с автоматични 

пръскащи машини. 

 Той има отлична адхезия и може да бъде покрит с всякакви епоксидни, 

винил акрилни, полиуретанови или дори с алкидни бои. 

 Основава се на активни пигменти против ръжда. 

ЦВЕТОВЕ: Керемиден / Сив. 

Други цветове след поискване. 

ТВЪРДОСТ : Керемиден: 52  3 % κ.β. 

Сив: 62  3 % κ.β. 

ТОЧКА НА ЗАПАЛВАНЕ: 26
o
C, Abel closed Cup. 

СПЕЦИАЛНА ТЕЖЕСТ: Керемиден: 1,29 ± 0,05кг/л. 

Сив: 1,43 ± 0,05кг/л 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА 

ДЕБЕЛИНА НА СЛОЙ : 

25мм за временна защита. 

50-75мм за дългосрочна защита.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ: 

( 20
Ο
 C & 50 % относителна 

влажност)  

Без прах : максимум  5 минути  за

дебелина до 50мм .

ТЕОРИТИЧН ПОКРИВНА 

СПОСОБНОСТ : Керемиден: 4,5м
2
/кг 

Сив: 5,3 м
2
/кг 

За дебелина на сух слой 50мм. 

СЪОТНОШЕНИЕ НА 

СМЕСВАНЕ: Α : Β = 5 : 1 по тегло 

РАЗРЕЖДАНЕ : Smaltosolvent Nr.640, ако е необходимо, 

за регулиране на дебелината и 

вискозитета на слоя.  Добавете 

разтворителя след смесване на двете 

съставки. 

POT LIFE : 12 часа на 20
 o
C. 

ВРЕМЕ ЗА ПОВТОРНО 

НАНАСЯНЕ : Минимум: след 4 часа  

Максимум : неограничено. 

Повърхността трябва да бъде подготвена с най-малко Sa 2 - 2 1/2. 

 Температурата на нанасяне не трябва да бъде под 5
ο
C и влажността не 

трябва да надвишава 90% RH. 

Преди окончателното покритие, повърхностната площ трябва да се 

обработи със същия грунд. Обработените зони трябва да се проветряват 

по време на нанасяне и сушене, докато целият разтворител не бъде 

отстранен. 

 С автоматични машини или пистолет или airless . При корекции на 

повърхностите се използва валяк или четка. 

12 месеца минимум в оригиналната опаковка при температура до 35 
o
C . 
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