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NOXYDE 

Termékismertető 
 

 

Típus: korrózióvédő bevonat, vizes bázisú polimer-diszperzió 
 

Tulajdonságok: Víztömör, rugalmas (200%), ütésálló, ólommentes. 

Kiemelkedő védelem korrózióval, időjárással és sokféle vegyi anyaggal szemben. 
 

Ajánlott alkalmazás:  

1, Vason, acélon, speciális ötvözeten, galvanizált és fémszórt vason és acélon, alumíniumon, rézen, 

cinken, ólmon, stb., mint korrózió-gátló és vízszigetelő réteg. 

2, 10% vízzel hígítva, tapadó hídként, nem-, vagy kevéssé porózus anyagokra, mint az üveg,  

sima tégla és sima beton, kerámia, csempe, stb. 
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:    selyem fény (Fényesség - 60
o
: +/- 20%) 

Szín:      angol vörös, szürkészöld, bézs-sárga, fehér, fekete, barna, kék,  

        moha-zöld, rezeda-zöld, kavics-szürke, szürkés fehér 

Sűrűség:     1,2 – 1,3 kg/l 

Szárazanyag-tartalom: 55 +/- 3% (tf%) 

        62 +/- 3% (s%) 

Ajánlott szárazréteg-vastagság.   

        nedves: 320 µm (400 g/l) 

        száraz: 175 µm (400 g/l) 

Lobbanáspont:   nem gyúlékony 

VOC tartalom:   15 g/l (max.) 

VOC a kész keverékben: 15 g/l (max.) 

Kategória:     A/i 

EU határérték:   140 g/l (2007/ 140 g (2010) 
 

Száradási idők (20
o
C-on és 50% r.p. mellett): 

Érintésszáraz:   1 ½  óra 

Mozgatható:    3 óra múlva 

Átvonható:    24 óra múlva 

Teljes kikeményedés: 2 hét 
 

Kiadósság: 
Elméleti:     ecset/henger:  200 – 300 g/m

2
 /réteg 

Airless:           300 – 500 g/m
2
 /réteg 

A teljes anyagigény optimális korrózióvédelmi cél esetén: 800 g/m
2
, 350 µm szárazréteg-

vastagságnál. 

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

porozitása, érdessége és a felhordás során bekövetkező anyag-vesztesség, stb. ,  
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Felület előkezelés: Az alapnak pormentesnek kell lenni és szemcseszórással rozsda-mentesíteni kell, 

Sa2-es, de legalább St2-es minőségig, vagy nagynyomású vizes mosással (min. 600 bar). 

Újonnan galvanizált felületen, új cink, alumínium, saválló acél, először hordjunk fel 

GALVAPRIM, vagy PEGALINK bevonatot.  

 

 

Felhasználási utasítások 
Annak érdekében, hogy biztosak legyünk, hogy az anyagunk homogén lesz, felhasználás előtt 

alaposan keverjük fel.  

 

Felhordás és hígítás 

Ecsetelés:  Korrózióvédelmi célra hígítás nélkül. 

Tapadó hídként való alkalmazás esetén hígítsuk kb. 25% vízzel 

(anyagigény: kb. 100 g/m
2
) 

 

Hengerlés:  Korrózióvédelmi célra hígítás nélkül. 

Tapadó hídként való alkalmazás esetén hígítsuk kb. 25% vízzel 

(anyagigény: kb. 100 g/m
2
) 

 

Airless szórás: Hígítás nélkül. Fúvókák: 0,013 – 0,017”, nyomás: min. 170 bar 

A fúvóka méret és a nyomás változhat az alap és a készülék típusától, valamint a 

felhasználó gyakorlati tapasztalatától függően. 

 

Tisztítás:    vízzel 

 

Megjegyzés:  Ha zárt helységben használjuk, gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről! 

      Ha a munkát félbehagyjuk, akkor az ecsetet, vagy a fúvókát áztassuk be vízbe! 

 

Felhasználási körülmények 
A hőmérséklet 8 és 55 

o
C között legyen. A levegő relatív páratartalma maximum 80% lehet.  

 

Megjegyzés 
A termék 24 óra múlva átvonható saját magával, vagy nagyfényű alkid zománcfestékkel, vagy 

magas-, és selyemfényű akril diszperziós festékkel. 

 

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

utasításokat! 

 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények: 4 év a gyártás időpontjától, bontatlan edényben, szára,  

jól szellőztetett helyiségben történő tárolás esetén, ahol közvetlen napsütés nem éri és a hőmérséklet 

5 és 35 
o
C között van. 
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