Farba do metalu
bezpośrednio na rdzę
Efekt piaskowy
poj. 0,75L; 2,5L

INFORMACJE
• Farba do metalu na bazie żywic alkidowo-uretanowych z
Wykończenie

Wydajność

dodatkiem środków antykorozyjnych, zatrzymuje korozję i
chroni przed powstawaniem rdzy na nowych metalach.
Można ją nakładać na powierzchnie skorodowane.
• Do stosowania na wszystkie uprzednio nałożone rodzaje
farb rozpuszczalnikowych i wodnych.

Schnięcie*

Czyszczenie

• Odporna na uderzenia, elastyczna, nie łuszczy się.
• Wodoodporna - chroni przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi.
• Ochrona przed promieniowanie UV - zapewnia trwałość

*między warstwami

koloru.
• Nie wymaga zastosowania farb podkładowych (przy
powierzchniach metalowych oraz stalowych).
• Niekapiąca - postać żelu ułatwia nanoszenie na wszelkie
powierzchnie pionowe.

Zastosowanie: do ochrony i wzmacniania wszelkich powierzchni metalowych na zewnątrz i wewnątrz
pomieszczeń, m.in. metalowe ogrodzenia i płoty, drzwi, bramy, kraty, akcesoria ogrodowe, wyroby
ozdobne ze stali itp. Farbę można nakładać na metale żelazne, stal i stopy żelaza. Farbę można także
stosować na metale nieżelazne w systemie z Farbą podkładową Metale & Plastik V33.

Farba do metalu bezpośrednio na rdzę
Efekt piaskowy

PRZYGOTOWANIE
Powierzchnia musi być czysta, sucha, odtłuszczona, bez luźnej, odpadającej rdzy.
POWIERZCHNIE SUROWE:
• nowe: powierzchnię odtłuścić.
• aluminium, powierzchnie ocynkowane i PCW: w celu zwiększenia przyczepności należy zastosować farbę
podkładową.
• pokryte rdzą: luźną rdzę należy usunąć metalową szczotką.
POWIERZCHNIE MALOWANE:
• stare powłoki w dobrym stanie: powierzchnię przeszlifować, odkurzyć i oczyścić z ewentualnych resztek soli.
• stare, łuszczące się powłoki: uszkodzoną farbę należy usunąć Środkiem do usuwania starych powłok V33, a
następnie odtłuścić.

APLIKACJA
Idealne warunki nakładania: 10°C-25°C.
Narzędzia: pędzel lub wałek lakierniczy.
Przed użyciem i w trakcie nakładania farbę należy mieszać.
Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć dwie warstwy farby. Nie należy nakładać zbyt grubej warstwy.
Warstwy zaleca się nakładać na krzyż.
Po nałożeniu pierwszej warstwy pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin. Delikatnie zmatowić papierem
ściernym przed nałożeniem drugiej warstwy.
W przypadku nakładania pistoletem rozcieńczyć farbę benzyną lakową do 10%.
Kolory w aspekcie proszkowym: nie należy nakładać za pomocą pistoletu. Czas schnięcia między warstwami
może ulec wydłużeniu.

WSKAZÓWKI I PORADY V33
• Unikać prac na słońcu. Ciepło absorbowane przez metal powoduje zbyt szybkie schnięcie farby, co szkodzi
dobrej przyczepności.
• Malować w warunkach suchych, unikać przeciągów, kurzu.
• Wszystkie kolory farby można ze sobą mieszać.
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