Technický list

Lignofix ZÁKLADNÁ FARBA
Antikorózna farba

Použitie
Jednozložková alkydová základná farba s obsahom antikorózneho pigmentu. Na zhotovovanie
základných náterov oceľových a iných kovových povrchov. Farbu je možné použiť i na základné
nátery ďalších povrchov (drevo, silikátové povrchy). Farba vytvára dokonale priľnavú vrstvu
s antikoróznou ochranou povrchu, aplikácia je jednoduchá. Náter je možné ľahko brúsiť. Základná
farba nie je určená k náterom plôch prichádzajúcich do styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou,
ani k náterom detského nábytku a hračiek. Farbu je možné použiť v interiéri a exteriéri najlepšie
v kombinácii s vhodným vrchným náterom, napr. Lignofix EMAIL alebo Lignofix EMAIL PROFI.
V prípade exteriérových aplikácií vždy použite vhodný vrchný email.
Zloženie
Disperzia pigmentov a plnív v roztoku alkydovej živice v zmesi organických rozpúšťadiel s prídavkom
aditív.
Odtiene
Červenohnedá 0840.
Parametre farby
Hustota
Sušina hmotnostne

1,4-1,5 g/cm3
min. 65%

Príprava podkladu
Hrdza, staré nepriľnavé a degradované nátery je nutné mechanicky odstrániť. Čistenie oceľového
povrchu je možné vykonávať pieskovaním na stupeň Sa 2 ½. Profil povrchu stredné (G), RZ=50µm.
Prípustná je úprava ručným a mechanizovaným čistením povrchu na stupeň St 2 a ešte lepšie na St 3.
Žiarovo pozinkovanú oceľ a hliník je nutné zdrsniť, prípadne ľahko opieskovať (SWEEPING) a ošetriť
náterom typu wash-primer LAS 2688 s riedidlom LAS 6610.
Natieraný povrch musí byť suchý, bez nečistôt a mastnoty, pre odmastenie je vhodný xylén prípadne
technický benzín.
Aplikačné podmienky
Teplota podkladu: min +15°C a zároveň aspoň 3°C nad rosným bodom, teplota podkladu nesmie byť
vyššia ako 40°C. Najnižšia odporúčaná teplota vzduchu pre spracovanie: +15°C. Relatívna vlhkosť
vzduchu maximálne 80%.
Spôsob nanášania
Štetec, valček s krátkym chlpom (velúr, polyamid), striekanie: Air-less, tlak do 160 bar, tryska 0,017´´
(filter do pištole 60 MASH), tryska 0,015´´ (filter do pištole 100 MASH).
Návod na použitie
Základnú farbu Lignofix je nutné najskôr dôkladne premiešať, aby došlo k homogenizácii prípadného
sedimentu. Farba je v aplikačnej konzistencii na priame použitie bez riedenia. Odporúčané množstvo
náteru: 1 až 2 vrstvy, pretierateľnosť medzi vrstvami: 2-4 hodiny pri teplote +20°C.
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Upozornenie!
Nepoužívať na mokré a vlhké povrchy, povrchy ošetrené vodou-riediteľným náterom alebo nitrofarbou.
V prípade pretierania starších/ pôvodných náterov odporúčame vždy otestovať vzájomnú znášanlivosť
na menšej ploche. Vylúčite tak stratu priľnavosti alebo tvorbu defektov (krátery, odutiny, zvraštenie
povrchu) u novo zhotoveného náteru.
Usychanie
Uschnuté na dotyk: max. 2 hodiny, uschnuté na manipuláciu: 16 hodín, úplne uschnutý náter: 24
hodín. UPOZORNENIE: Počas schnutia je nutné zabezpečiť dostatočné vetranie.
Čistiaci prostriedok
Na čistenie náradia (pred úplným zaschnutím) je možné použiť xylén, S 6001, S 6006 alebo Lignofix
ŘEDIDLO S 6300, nepoužívajte na riedenie farby!
Výdatnosť
8m2 z 1kg v jednej vrstve (pri suchej hrúbke 40µm).
Balenie
0,6 litra
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.
Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale
a pripojené informácie o prípravku.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc a nakladanie s odpadmi: viď etiketa a Karta
bezpečnostných údajov (na stiahnutie na www. stachema.sk).
Skladovanie
Skladujte a prepravujte v tesne uzatvorenom, neporušenom originálnom obale na suchom, chladnom,
dobre vetranom mieste pri teplote +15°C až +25°C. Chráňte pred horúčavou a priamym slnečným
svetlom. Uchovávajte oddelene od potravín, krmív a liekov. Skladujete mimo dosahu detí.
Záručná doba
24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.
Dátum revízie: 10.8.2018
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