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Opis: 
Dwuskładnikowy podkład antykorozyjny, z fosforanem cynku. 
 
Zalecane zastosowanie: 
Podkład antykorozyjny do każdego rodzaju metalowej konstrukcji (do aplikacji w wytwórni stali lub na 
miejscu montażu): 

− stal: metalowe konstrukcje ramowe, silosy, 
− stal ocynkowana: podwójny system 
− aluminium: ościeżnice, 
− beton: prosimy o kontakt z naszym działem technicznym. 

 
Cechy charakterystyczne: 
Dobra przyczepność do różnych powierzchni metalowych: stal, stal ocynkowana, aluminium, miedz. Długi 
okres trwałości. Doskonała siła krycia. Szybkoschnący. 
 
Dane techniczne: 
Połysk: matowy 
Kolory: beżowy 
Ilość składników: 2 
Stosunek mieszania, wagowo: 91/9 
Proporcje mieszania, objętościowo: 86/14 
Ciężar właściwy: 1,48 + / - 0,05 g / cm 3 
Zawartość części stałych objętościowo: 49,95 + / - 3% 
Zawartość części stałych wagowo: 69,90 + / - 2% 
Typowa grubość (suchy): 40 μm 
Typowa grubość (na mokro): 80 μm 
Wydajność teoretyczna: 12,5 m2/l przy 40μm  
 
Przygotowanie powierzchni: 
 
Nowa stal użytkowanie w ciężkich warunkach: czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa 2 1/2 zgodnie z 
norma ISO 8501-1: 2007. Profil chropowatości Mid G wg ISO 8503-2 (Ra 12/10 1 m). 
Stal ocynkowana i aluminium: ręczne szczotkowanie lub pokrycie METONET następnie należy spłukać 
czysta woda. 
Beton: powierzchnia musi być sezonowane przez co najmniej 28 dni, suche, czyste, w dobrym stanie, 
wolne od wszelkich zanieczyszczeń, bez zjawiska kapilarnego podsiąkania i oczyszczone z wszelkich 
starych śladów farby przez śrutowanie, jeśli to konieczne. 
Powierzchnie malowane: ręczne czyszczenie do ST 2 przez szczotkowanie, trwałość powłoki może być 
zwiększona po przez czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa 2 1/2 zgodnie z norma ISO 8501-1: 2007. 
 
Aplikacja: 
Produkt jest sprzedawany w gotowych zestawach. Składniki należy dokładnie wymieszać przed aplikacją. 
 
Należy uważać, aby podczas mieszania nie tworzyły się pęcherzyki powietrza. Zalecana minimalna 
temperatura mieszaniny musi wynosić co najmniej 10°C, lub w celu uzyskania odpowiedniej lepkości 
może być wymagany rozcieńczalnik. Prosimy pamiętać, że nadmierna ilość rozcieńczalnika może 
wywoływać zjawisko kapania. 
 
Czas indukcji: 20 minut (czas wstępnego przereagowania składników; po połączeniu składnika A i B 
mieszaninę należy odstawić na 20 minut). 
 
 

https://trokentech.pl/szybkoschnacy-grunt-epodux-primer/
https://trokentech.pl/szybkoschnacy-grunt-epodux-primer/
https://trokentech.pl/szybkoschnacy-grunt-epodux-primer/
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Czas przydatności gotowej mieszaniny do użycia: 

Temperatura Czas 
10°C 12h 
20°C 8h 
30°C 6h 

 
Temperatura podłoża: od +7°C do +40°C i co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aby 
wyeliminować wszelkie ryzyko kondensacji. 
 
Warunki pogodowe: temperatura powinna wynosić od 5°C do 40°C. Wilgotność względna powinna 
wynosić od 0% do 85%. 
 
Uwagi techniczne: 
W przypadku malowania natryskiem, nie należy przechowywać mieszaniny w urządzeniu przez okres 
dłuższy niż czas przydatności gotowej mieszaniny do użycia. Wypłukać sprzęt rozcieńczalnikiem D520. 
Pojemnik z przygotowaną i nieużywaną mieszaniną nie może być szczelnie zamknięty. Po przekroczeniu 
czasu przydatności mieszaniny należy przygotować nową porcję mieszaniny. 
 
AIRLESS SPRAY: 
Rozcieńczalnik: D520, rozcieńczanie: od 0 do 15% 
Dysza: 0.015-0.017 
Ciśnienie dyszy: 150-200 barów 
Ciśnienie pompy: 30/1 
 
AIR SPRAY: 
Rozcieńczalnik: D520, rozcieńczanie: 5 do 15% 
Dysza: w zależności od wyposażenia 
Ciśnienie w dyszy: 3-5 barów 

 
 
PĘDZEL: 
Rozcieńczalnik: D520, rozcieńczanie: 0 do 5% 
 
WAŁEK: 
Rozcieńczalnik: D520, rozcieńczanie: 0 do 5% 
 
CZYSZCZENIE: Rozcieńczalnik D520 

 
Czas utwardzania: 

temperatura 
czas schnięcia czas przemalowania 

suchość 
dotykowa 

pełna twardość minimum maksimum 

10°C 1,5h 6h 15h 12 miesięcy 
20°C 1h 4h 10h 12 miesięcy 
30°C 40min 3h 5h 12 miesięcy 

 
Tworzenie zestawów malarskich: 
Warstwa nawierzchniowa: FERROCOTE, EPODUX HV PC, EPODUX ARF, EPODUX IM 209, POLYSTRIA v01, 
FERROTHAN, FERROSOTER PC. 
 
Specyfikacje: 
AFNOR RATING     AFNOR NFT 36 005 Rodzina Ocena I klasa 6b 
VOC (Dyrektywa 2004/42/EC)   Limit UE dla tego produktu (kat. A / j): 500 g / l (2010) 

Produkt ten zawiera maks. 500 g / l VOC 
Certyfikaty / aprobaty: 
ACQPA:  Marka ACQPA 24302 

Jest stosowany w SYSTEMACH: C3ZNV 1132, 1133, C4GNV C4ZNV 838 i C5MaANV 1136. 
EDF:  Stosowany w następujących systemach zarejestrowanych w FNP pod numery: 380, 381 i 395. 
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Zdrowie i bezpieczeństwo: 
Baza: temperatura zapłonu: pomiędzy 23°C i 55°C 
Utwardzacz: pomiędzy 23°C i 55°C. 
Informacje o transporcie i oznakowaniu można znaleźć w karcie bezpieczeństwa dla danego produktu 
zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi. 
 
Okres przechowywania minimum 2 lata w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w 
chłodnym 
i przewiewnym pomieszczeniu. 
 
Opakowania: 
Komplety: 4 l ( 3,44 l + 0,56 l), 15 l (12,90 l + 2,10 l). 
 

 

 

 

 

 

Przed przystąpieniem do malowania produkt powinien mieć temperaturę pokojową. Podany w karcie technicznej 
czas indukcji, czas przydatności mieszaniny do użytku, czas do nałożenia kolejnej warstwy, czas do użytkowania oraz 
czas pełnego utwardzenia dotyczą podanej temperatury otoczenia i podłoża. Niższe temperatury wydłużają czas, a 
wyższe go skracają. Nie należy aplikować produktów w niższych lub wyższych temperaturach niż dopuszczalne! 

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania. 

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza nasza kontrolą, firma 
TrokenTech Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą 
wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 
modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. 


