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MATHYS Fémbevonó alapozó 

Termékismertető 
 

 

Típus: a MATHYS Fémbevonó alapozó egy vízzel hígítható modifikált sztirén-akril kopolimer és  

  kifejezetten időjárásálló fémbevonatként fejlesztették ki. 

 

Főbb tulajdonságok: 
● Könnyű feldolgozhatóság 

● Gyors száradás 

● Mindenféle fémre felhordható, beleértve a galvanizált felületet is 

● Ólom-, és kromátmentes 

 

Ajánlott alkalmazás:  

A MATHYS Fémbevonó alapozó széleskörűen használható különböző alapok esetén, mint pl: 

szemcseszórt acél, galvanizált acél, cink, alumínium és plasztiszollal védett acél felületek. 
 

A MATHYS Fémbevonó alapozót alapjában véve ecsettel történő felhordásra tervezték, ,de 

hengerrel és szórással is felhordató. Kevésbé korrozív környezetben nyújt védelmet, ha egy  

 MATHYS fedőbevonattal ellátjuk.  
 

Szemcseszórt acélfelületre két réteg MATHYS fémbevonó alapozót kell felhordani, mielőtt a  

MATHYS fedőbevonattal ellátnánk.  
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     matt 

Szín:       világosszürke  

Sűrűség:      1,29 kg/l 

Szárazanyag-tartalom:  43,7 % (tf%) (+/- 0,6) 

Viszkozitás:     95 - 105 KU / Krebs Stormer egység, 20 
o
C-on 

Ajánlott szárazréteg-vastagság.   

        száraz:   35 µm (egyenlő: 80 µm nedves) 

 

VOC tartalom:    14 g/l (max.) 

VOC a kész keverékben: 14 g/l (max.) 

Kategória:      A/i 

EU határérték:    100 g/l  
 

Száradási idők:      20 
o
C, 50% r.p.   10 

o
C, 60% r.p  30 

o
C, 50% r.p 

Érintésszáraz:    30 perc      1 óra múlva   15 perc 

Kezelhető:      1 óra múlva     2 óra múlva   30 perc 

Átvonható::     1 óra múlva     6 óra múlva   1 óra múlva 

Teljes kikeményedés:  3 nap       5 nap     2 nap 
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Hőállóság:       80 
o
C (száraz meleg) 

          Magasabb hőmérsékleten elszíneződés léphet föl! 

 

Kiadósság: 
Elméleti:     12,5 m

2
/l, 35 µm szárazréteg-vastagságban  

Gyakorlati: a gyakorlati anyagfelhasználás számos tényezőtől függ, mit pl: az alap 

porozitása, érdessége és a felhordás során bekövetkező anyag-vesztesség, stb. ,  
 

Felület-előkészítés:  

Távolítsuk el a felületről a zsírt, olajat és egyéb szennyeződést lúggal, vagy nagynyomású vizes 

mosással, megfelelő detergens használata mellett. 

Az optimális eredmény érdekében távolítsuk el a rozsdát, revét és az elöregedett bevonatot, 

koptató szemcseszórással, Sa 2 1/2 minőségre (ISO 8501-1: 1988), 50 µm-es felületi érdesség 

biztosítása mellett. 

Amennyiben a szemcseszórás nem lehetséges, akkor távolítsuk el a laza részeket mechanikai 

úton, St 3-as minőségre (ISO 8501-1: 1988). 

Sókat, „fehér rozsdát” (alumínium, vagy cink felületről) stb., távolítsunk le RUST-OLEUM 

Surface-Etching 108 oldattal.  

Az Etching 108 oldatot bőséges friss vízzel mossuk le, vagy szemcseszórással csapassuk le.  

Az elöregedett festékréteget távolítsuk el mechanikai úton.  

A már meglévő és a felületen maradó (jó állapotban lévő) bevonatot érdesítsük.  

A felületnek tisztának kell lenni, de enyhén nedves lehet a felhordás során.   
 

Felhasználási utasítások 
A homogenitás biztosítása érdekében, alaposan keverjük fel, mielőtt használnánk.  

 

Felhordás és hígítás 

Ecsetelés:  Csak szükség esetén, ha szükséges hígítsuk vízzel 

Használjunk vegyes; szintetikus/természetes bolyhú ecsetet. 

 

Hengerlés:  Csak szükség esetén, ha szükséges hígítsuk vízzel. 

Használjunk közepes sörtéjű (8-12 mm) akril, vagy poliészter hengert. 

Hengerlésnél szükség lehet két réteg felhordására is, hogy a kívánt szárazréteg-

vastagságot elérjük. 

 

Levegős szórás:   Csak szükség esetén, ha szükséges hígítsuk vízzel. 

       Gravitációs tartály és nyomásalatti tartály. 

       Fúvókaméret: 1,2 – 1,8 mm 

       Nyomás:   2-4 bar 
 

Airless szórás:   Csak szükség esetén, ha szükséges hígítsuk vízzel. 

Használjunk pneumatikus, vagy elektromos airless festékszórót.  

Fúvóka:  0,015 – 0,018”  

Nyomás:   150 - 225 bar  

Ellenőrizzük a nedves rétegvastagságot, hogy elkerüljük a túlzott 

rétegvastagságot.  
 

Tisztítás:    A felhordás után azonnal, meleg szappanos vízzel. 
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Felhasználási körülmények 
Minimális környezeti hőmérséklet  10 - 35 

o
C, maximum 85%-os relatív páratartalomnál. 

Az alap hőmérsékletének legalább 5 
o
C-kal a harmatpont felett kell lenni!  

 

Megjegyzés 
A maximális réteg-vastagság 60 µm szárazréteg-vastagság, ami 140 µm nedves-

rétegvastagsággal egyenértékű.  

Ha új plasztiszol bevonót használunk, a termék egy kissé ragadós maradhat. 
 

Biztonságtechnika 
Olvassuk el a termék biztonságtechnikai adatlapaját és a kannán lévő biztonságtechnikai 

utasításokat! 
 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények:  5 év a gyártás időpontjától, bontatlan edényben,  

száraz, jól szellőztetett helyiségben történő tárolás esetén, ahol közvetlen napsütés nem éri  

és a hőmérséklet 5 és 35 
o
C között van.  

Fagytól védjük!  


