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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Rust Converter

Konwerter rdzy i podkład w jednej aplikacji

WEICON Rust Converter służy do skutecznej neutralizacji rdzy
na powierzchniach z żeliwa i stali. Zabezpiecza przed korozją w
aplikacjach na zewnątrz i wewnątrz. Konwerter rdzy bazuje na
żywicy epoksydowej i w reakcji z warstwą rdzy

wytwarza metalicznoorganiczny kompleks żelaza. Wiązanie to jest
stabilizowane specjalną żywicą epoksydową, która zabezpiecza
metale przed wpływem zewnętrznym. Powstająca w wyniku
zastosowania czarna powłoka stanowi

warstwę bazową i jest dobrym podkładem przed dalszym
nakładaniem powłok stałych. Produkt zabezpiecza przed
korozją, posiada świetne właściwości penetrujące i wysoką
nieprzepuszczalność dla światła. Obok odporności na temperatury
do +80°C (poniżej 15 min- do nawet +160°C), powłoka
wykazuje również dużą odporność na warunki pogodowe,
promieniowanie UV oraz rozpuszczalniki. WEICON Rust Converter
jest bezzapachowy i nie zawiera metali ciężkich ani kwasów
mineralnych. Rust Converter może być stosowany na wszelkie
powierzchnie pokryte rdzą, np. w maszynach przemysłowych,
sprzęcie rolniczym czy pojazdach mechanicznych, jak również w
charakterze powłoki

ochronnej zabezpieczającej przed korozją.

Dane techniczne

Zapach Żywica syntetyczna

Właściwości Konwerter rdzy i podkład w jednym procesie

Okres przydatności 24 Monate

Barwa beżowy transparentny

Odporność termiczna -50 do +80 krótko (< 15 min.) do +160 °C

IMPA-Code 450820

Wstępna obróbka powierzchniowa
Podłoże musi być suche-, czyste i wolne od tłuszczu.

Usunąć luźną rdzę, tłuszcz i pozostałości farby za pomocą szczotki
drucianej, szlifierki itp. usunąć pył szlifierski. Surface Cleaner
(WEICON Cleaner S).

Obróbka
Przeprowadzić 1-2 cykle natrysku z odległości 25-30 cm Odczekać
ok. 3 - 5 minut przerwy między opryskami. Możliwość powlekania
lub malowania po całkowitym wyschnięciu (ok. 2h).
Przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność powierzchni.

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de).

Dostępne rozmiary pojemników:
11155400-51 Rust Converter 400 ml


