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Konzervace rzi
Vlastnosti:

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/e): 840 g/l 

Obsah VOC v přípravku: 756 g/l

Doporučení:

Zpracování:

Zpracovávat při teplotách od +15°C a do 80% vzdušné vlhkosti.

Postup nanášení: 4040 konzervaci rzi lze nanášet štětcem nebo stříkací pistolí. Neředí se. 

Natírání:

Štětcem důkladně vetřít do podkladu.

Stříkání:

Tryska: 1,2 - 1,4 mm

Tlak: 3 - 4 bar

Počet vrstev: 1 - 2

Po zaschnutí vykazuje ošetřená plocha rovnoměrně hedvábně matný až lesklý efekt.

Eventuálně nastříkat dvakrát.

www.4CR.com

4040 Konzervace rzi přeměňuje vlhkost obsaženou ve vrstvách rzi na oxid uhličitý a odstraňuje tak příčinu 

rezivění. Podklad je zpevněn a zajištěn díky speciálním polyuretanům. Velmi dobrý hloubkový účinek, rychlá a 

dlouhodobá antikorozní ochrana, nanáší se přímo na vrstvu rzi. Přelakovatelné všemi běžnými 1K a 2K základy. 

Zastavuje také korozi zinku. Vydatnost: podle savosti podkladu ca. 15 - 20 m
2
/l.

Uvolněná rez, nečistoty a především vlhkost mohou být přeneseny štětcem do plechovky a reagovat s 

Konzervací rzi. Tím může dojít ke znehodnocení obsahu plechovky. Okraj plechovky vždy dobře očistěte a 

důkladně uzavřete, štětec neotírejte o okraj plechovky. Pokud nespotřebujete celý obsah plechovky v průběhu 

jednoho dne, nenatírejte konzervaci z plechovky, ale odlijte si potřebné množství do jiné nádobky. Při zpracování 

používejte vždy ochranné rukavice. 4CR Konzervace dutin může způsobit při styku s kůží její lehké zabarvení. V 

případě potřísnění pokožky ihned omyjte mýdlem nebo mycí pastou.  

Zpracovávat pouze v dobře větraných prostorách. Při práci nekouřit, nejíst a nepít. Uchovávejte mimo dosahu 

dětí.

Nářadí ihned po použití nebo při delším přerušení práce očistěte univerzálním nebo nitro ředidlem. Zaschlý film 

lze odstranit pouze mechanicky.

Schnutí: po 10 - 15 min. zaschlé proti prachu, po 30 - 60 přelakovatelné (při nanášení přímo na zkorodovaný 

povrch, nenanášet na čistý plech).

Příprava podkladu: uvolněnou rez, strusku, podrezlou vrstvu barvy a nečistoty očistit kartáčem, broušení nebo 

pískování není potřebné. Oleje a zbytky mastnot odstranit ředidlem nebo podobným prostředkem.

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim 

znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

http://www.4cr.com/
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Technické údaje:

Barva bezbarvá

Stupeň lesku hedvábně lesklý (DIN 67 530)

Specifická hmotnost (DIN 51 757) 0,930 g/cm
3

Viskozita ca. 12 s 4 mm DIN (DIN 53 211)

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.

www.4CR.com
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