NICRO 304
Warstwa ochronna
na bazie
aluminiowo-cynkowej

Zalety

W³aciwoci

 Skuteczna i szybko schn¹ca cynkowa warstwa ochronna
 Skutecznie ochrania powierzchnie
przed korozj¹
 Uzyskana powierzchnia ochronna
gotowa jest do ewentualnego
dalszego lakierowania

Wielokrotnie sprawdzona ochrona
powierzchni preparatem NICRO 304
po³¹czona jest z zaletami powierzchni aluminiowo-syntetycznej.
Powstaje warstwa ochrony NICRO
304, która wywo³uje proces galwaniczny zapewniaj¹cy przeciwkorozyjn¹ ochronê katodow¹, a odporne cz¹steczki syntetycznej ¿ywicy tworz¹
kolejn¹ ochronn¹ warstwê elastyczn¹.

Zastosowania

Wskazania u¿ycia









Usuñ rdzê luno zwi¹zan¹ z pod³o¿em. Powierzchnia, na któr¹ ma
byæ naniesiony rodek musi byæ
dobrze oczyszczona piaskowaniem
i odt³uszczona za pomoc¹ NICRO
K-3 S.
Przed u¿yciem nale¿y wstrz¹sn¹æ
pojemnikiem lub dobrze wymieszaæ
rodek w p³ynie a¿ do uzyskania
jednolitej substancji. NICRO 304
mo¿e byæ nanoszony aerozolem,
pêdzelkiem, wa³kiem lub pistoletem

Konstrukcje stalowe
Warsztaty naprawcze
Maszyny budowlane
Przemys³ samochodowy
Przemys³ chemiczny
Konstrukcje ³odzi i statków
Elektrownie

Odpornoæ na wp³yw
czynników
atmosferycznych
Przy zastosowaniu i naniesieniu
zgodnie z instrukcj¹ NICRO 304
tworzy pow³okê chroni¹c¹ przed dzia³aniami atmosferycznymi we wszystkich strefach klimatycznych.

do malowania. Nanosiæ tylko cienkie
warstwy.
W przypadku nanoszenia pierwszej
warstwy wystarczy jedno naniesienie
warstwy o gruboci 20-25µm. Po 10
minutach powierzchnia jest gotowa i
mo¿na j¹ dotykaæ. Kolejne warstwy
mo¿na nanosiæ z przerwami co 15
minut.
W przypadku stosowania warstwy
ostatecznej gruboæ tej warstwy
powinna wynosiæ 40-60µm. Po 12
godzinach utwardzania powierzchniê
mo¿na lakierowaæ.
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Dane techniczne

NICRO 304

Postaæ:
Zapach:
Lepkoæ (200C):
Udzia³ sk³adników nie odparowalnych:
Gêstoæ (200C):
Wartoæ MAK:
Temperatura zap³onu:
Temperatura zap³onu gazu pêdnego:
Zakres temperatur:
Rozpuszczalnoæ w wodzie:
Przechowywanie w temp. 220C:

aerozol
typowy w³aciwy zapach
13 s (100 ml kubek Forda)
25,8%
1,049 g/cm3
200 ppm
3650C
-970C Propan Butan
do 1500C
nierozpuszczalny
1 rok

Czas utwardzania
Utwardzanie:
Wysychanie do dalszej obróbki:
Gotowoæ do nanoszenia warstw lakieru:
Mo¿liwoæ nak³adania kolejnej warstwy:

10 minut
45-60 minut
12 h
warstwa osi¹ga pe³n¹ odpornoæ chemiczn¹ oraz
wytrzyma³oæ fizyczn¹ po 24 h

Czynniki ekologiczne
Klasyfikacja toksycznoci:

Substancja szkodliwa R 20/21-38-40

Sposób utylizacji:

Zgodnie z Ustaw¹ o odpadach Dz. U. Nr 96 poz. 592 z
1997 r. wraz z póniejszymi zmianami.

Posiada atest PZH

Nicro 304 jest dostêpny
W aerozolu
W puszce
W beczce

400 ml
5 l, 10 l
200 l
Importer:

NICRO (SWISS) AG
CH-9469 Haag SG
Tel. 081 / 750 36 80
Fax 081 / 750 36 90

GT 85 Polska Sp. z o.o.
20-731 Lublin, ul. Poznañska 10/3
Tel. 081 / 527 84 85
Fax 081 / 527 86 22

Dane zawarte w tym arkuszu mają charakter informacyjny i zostały zebrane według najlepszej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia.
Nie możemy przejmować żadnej odpowiedzialności za rezultaty u osób trzecich, gdyż warunki i stosowane metody znajdują się poza naszą kontrolą.

