
     
   
=================================================================== 
TECHNICKÝ LIST  NS 396.0     Datum: 02.12.2009         Str.  1/2  
=================================================================== 
NOVÁ RECEPTURA S NÍZKÝMI VOC podle nově platné legislativy a nařízení EU 
 
Kód   0090/             TUGOSTIL 2010 
 
POPIS                  COATING FOR IRON AND GALVANISED SHEET STEEL                          

         ANTIKOROZNÍ BARVA  (1SCH) na železo a lehké kovy  
 

ODSTÍNY dle všech odstínů RAL, NCS, ČSN...na průmyslovém Mixu SMALTOSISTEM 
 
 

PŮVOD A OBLAST POUŽITÍ 
Barva chlorvinylová pro snadnou aplikaci, vynikající rychlost schnutí, vysokou antikorozní ochranou a 
odolností povětrnostním vlivům. 
Je doporučena pro ochranu pozinkovaných plechů, lehkých slitin, nebo tam, kde jsou předpoklady 
problémů s přilnavostí tradičních syntetických barev. 
Barva může být také aplikována ve vysokých tloušťkách na ochranu kontejnerů, kesonů, nákladních 
automobilů, užitkových, zemědělských a stavebních strojů,  jeřábů, podvozky pro železniční vagóny a 
také ve stavebnictví pro aplikace na střechy, okapy, svody a jiné konstrukční prvky 
Produkt 0090/xxxx  má vyšší obsah sušiny než 0089/xxxx  a je plně v souladu s novými nařízeními EU.  
 

PŘÍPRAVA VÝROBKU 
 
ŘEDĚNÍ        
10 - 15% s ředidlem syntetickým 9037 (S6001) pro aplikace stříkáním (pro štětec a váleček není nutno 
ředit). 
Upozornění: Nikdy nepoužívejte k ředění olejové, nebo olejo-syntetické ředidla (obsahující minerální 
oleje) lakový benzín (tzv. white spirit). 
 

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY               
 

FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY 
                                                            M.J.      Metoda 
                                                                     Alcea 

  Specifická váha...…………....... 1,14 - 1,281                                            kg/l  ME 14 
  Sušina váhová.......………….....  55,7 – 62,1%                                       kg/kg  ME 15 
  Váha sušiny v objemu....……… .31,2 – 35,8%                    l/kg  ME 15 
  Objem sušiny v objemu....……....43,8 – 45,8%                         l/l  ME 15 
 
 
TEORETICKÁ VÝT ĚŽNOST při  30 mikronech suchého filmu..10 – 12 m²/kg ME 82 
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SUŠENÍ    (METODA  -  ALCEA ME 81) 

                                    * bez prachu.……............ 1 hod 
                                       suchý na dotyk.……...... 4 hod                       
                                       Hloubkové ……........... 24 hod.                           
                                       Přetíratelný …….......... 12 – 24 hod sám sebou  

 
Doporučená tloušťka nátěru    40 - 120  mikronů suchého filmu  
 
CHARAKTERISTIKY SUCHÉHO FILMU 

 
* Lesk při 60°................................... 30 - 40          (METODA - ALCEA ME 60) 

 
 

ZPŮSOB A PŘÍPRAVA PODKLADU 
 

Použít na: 
- lehké kovy (pozinek, aluminium atd)  důkladně očištěné 
- železné kovy (železo, ocel atd.) zbavené rzi, důkladně očištěné případně přebroušené 
Pro lepší antikorozní ochranu je možno na povrch použít základní antikorozní nátěr  např. epoxidový 
5203/, 5204/, T523/, 5227/,  nebo syntetickým  typu T682/. 

 

APLIKA ČNÍ PODMÍNKY               
 

_ Stříkání:  vzduchové stříkací systém 
_ Štětcem 
_ Válečkem 
_ Máčení 
 

 

NÁSLEDUJÍCÍ ÚPRAV A POZNAMKY      
Proschlá vrstva (po 7 dnech při pokojové teplotě), má dobrou odolnost proti zředěným louhům a 
kyselinám. 
Proschlý film (nátěr) je nehořlavý. 
 
Finální vzhled je velmi estetický svým unikátním saténovým povrchem, ale může být vždy přeaplikován 
syntetickým emailem po 4 až 5 dnech po aplikaci.  
 
Pozn. Pokud požadujete slabovrstvou aplikaci máčením je možné naředit náš produkt 0089/ s e 
syntetickým ředidlem 9037 až v 40-50%. 
 
USKLADNĚNÍ:   Pozor!: Produkt musí byt uskladněn ve svých originálních obalech, chráněný před 
tepelnými zdroji,  při teplotách mezi + 5°C  a  max. + 35°C 

 
 

*************************** 
* Hodnoty označené hvězdičkou  jsou stanovené pro každou přejímku. 
Údaje tohoto technického listu jsou výsledkem početných experimentů  a jsou považované za výborné orientační ukazatele. 
Aplikační způsoby  a pracovní systémy jsou však natolik různorodé, že proto  se nemůže převzít odpovědnost za každý jednotlivý 
případ.  
Předmětná přepracovaná verze ruší a nahrazuje předešlé vydání.  


