
  I1/R3

HARDLUX DIRECT 3U1

VRSTA IZDELKA HARDLUX DIRECT 3U1 je antikorozijski  temeljni in končni premaz za zaščito in
dekoracijo notranjih in zunanjih kovinskih površin.

ASORTIMENT Različne nianse

RAZREDČILO Sintetično razredčilo

VIDEZ PREMAZA Sijajen, mat

LASTNOSTI Zaradi antikorozijskih lastnosti se lahko nanaša neposredno na rjavo kovino, jeklo,
aluminij in dobro oprijemajoče premaze ob predhodni odstranitvi grobih delcev rje.

SUŠENJE - na dotik: 4-6 ur
- popolnoma suh po 24 urah

VSEBINA SUHE SNOVI 60 ± 4% (utežno)
47 ± 3% (volumsko) – odvisno od nianse

HOS VREDNOST HOS: A(i) 500 g/l; maks: 499 g/l

VISKOZNOST 45 - 80 s (DIN 6, 20 °C), HRN EN ISO 2431:2012

IZDATNOST 10-12 m2/l površine za 1 sloj na gladki površini, ob debelini suhega filma 30-40 µm

GOSTOTA 0,95-1,15 kg/l, (HRN EN ISO 2811-1:2016)

Nanaša se na suho in prebrušeno površino, očiščeno grobih delcev rje.
Gladke površine kot aluminij je potrebno prebrusiti, da bi zagotovili dober oprijem
premaza. V primeru agresivnih medijev za zaščito kovinskih površin, se priporoča
nanos HARDLUX DS temeljni premaz za kovino.
Temeljna barva Kemodur S uporabiti za površine kot so pocinkano železo in baker. 

NAČIN NANOSA Brizganjem, čopičem ali valjčkom
OPOZORILO! Če se Hardlux direct 3U1 v niansah zlata, srebrna in bakrena nanaša
s čopičem ali valjčkom je mogoč različen optični efekt, ki je odvisen od potez, ki jih
delamo z aplikativnim orodjem. Zaradi tega se priporoča ves nanos v eni smeri. 

PRIPOROČLJIV
ZAŠČITNI SISTEM

Na predhodno pripravljeno površino priporoča se nanašanje v 2-3 slojih

SKLADIŠČENJE Skladiščiti v suhih in zračnih prostorih, izven neposrednega dosega sončnih žarkov,
pri temperaturi od +5 do +25°C.

ROK VELJAVNOSTI 5 leta

ATEST O KAKOVOSTI
PROIZVODA

Izdaja se posebej za vsako šaržo

 Proizvajalec si pridržuje pravico do eventualnih kasnejših sprememb. Za vse nadaljnje informacije se obrnite na našo tehnično službo! Tehnični podatki se
dajejo z namenom, da bi dosegli optimalne rezultate pri delu s proizvodi tvrdke CHROMOS-SVJETLOST brez obveznosti s strani proizvajalca.

Sistem kakovosti kvalitete in varstva okolja je potrjen s strani TUV Hrvaška;
Certifikat št. : 44 100 134668 / 44 104 134668


