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KEMOLUX UNIVERZALNA AK - 
HITRO SUŠEČA TEMELJNA 
BARVA ZA KOVINO

VRSTA IZDELKA Kemolux  univerzalna  hitrosušeča  temeljna  barva  na  osnovi  kombinacije  modifi
cirane alkidne in fenolne smole z dodatkom antikorozijskih pigmentov. Hitro suši,
ima  odličen  oprijem  na  različne  podlage  ter  dobre  antikorozijske  in  mehanske
lastnosti. Proizvod je termično stabilen do 120 °C.

ASORTIMENT KEMOLUX UNIVERZALNA BST - rdeča
KEMOLUX UNIVERZALNA BST – siva
KEMOLUX UNIVERZALNA BST – rjav

RAZREDČILO Razredčilo hitrosušeče, Nitro razredčilo.

VIDEZ PREMAZA mat

SUŠENJE
Temperatura
podlage °C

Suh na dotik
min

Suh
ur

Min.medpr.
interval

ur

Maks.medpr.
interval

dni

5 40 3 25 -

10 30 2 20 -

20 20 1 15 -

30 15 0,5 10 -

VSEBINA SUHE SNOVI 55 % - 57 % (volumsko)
70 % - 72 % (utežno)

VISKOZNOST 35 - 45 s (DIN 6, 20 °C), HRN EN ISO 2431:2012

GOSTOTA 1,4-1,5 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)

HOS VREDNOST HOS: A(i) 500 g/l; maks: 450 g/l

IZDATNOST 10-11 m2/l površine za 1 sloj na gladki površini, ob debelini suhega filma 30 µm

PODROČJE UPORABE Služi kot temeljni antikorozijski premaz za zaščito kovinskih površin v proizvodnji
železniških  vozil  (vlakov,  lokomotiv),  poljedelskih  strojev  in  orodij,  in  drugih
proizvodov v kovinskopredelovalni industriji  in  strojegradnji.  Uporablja se tudi  kot
začasni enoslojni temeljni premaz železnih konstrukcij, kotlov, različnih delov peči in
podobno.

PRIPRAVA POVRŠINE Za doseganje optimalne zaščite se priporoča: peskanje do Sa 2 ali strojno čiščenje
do St2 po EN ISO 12944/4
Površina na katero barvo nanašamo mora biti čista, suha in odmaščena.

NAČIN NANOSA Zračnim ali  brezzračnim brizganjem (Airless),  s  čopičem ali  valjčkom za manjše
površine

Podatki  za  brezzračno
brizganje:

Primeren za nanos v sistemu »mokro na mokro«.
Redno preverjati čistočo filtra!

Izhodni pritisk:
Odprtina šobe:

12-15 MPa
0,021 – 0,031'' (0,53 – 0,79 mm)

Podatki  za  zračno Do 20% razredčilo, odprtina šobe 1,3- 1,5 mm; izhodni pritisk do 0,5 MPa

 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
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brizganje:

MEJNI  ATMOSFERSKI
POGOJI

Temperatura okolja min. +5 °C
Relativna vlažnost maks. 85%
Temperatura podlage min. 3 °C višja od točke rosišča

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

ROK VELJAVNOSTI 5 leti

 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


