TECMA OXID ND
CONVERSIE RUGINA

DESCRIERE

Strat de acoperire conceput pentru aplicarea pe fier si otel oxidat. Stratul formeaza o pelicula
ce se innegreste la uscare datorita conversiei oxidului in complexe cu acea culoare.
In mod obisnuit este suficienta aplicarea unui singur strat. Pentru a asigura conversia oxida
totala, este recomandata aplicarea a doua straturi, in special pe zonele ce contin cea mai multa
rugina.

CAMP DE APLICARE

TECMA OXID ND este conceput pentru a fi aplicat in acele zone de unde rugina se poate
indeparta greu prin curatare cu materiale abrazive din cauza accesului sau designului.
Se aplica pe colturi greu accesibile si elemente de fier si otel, piese metalice, etc.

PREGATIREA SUPRAFETEI
Suprafetele ruginite trebuie sa fie libere de grasime sau ulei. Este recomandata curatarea cu un
solvent.
Suprafata trebuie periata cu o perie metalica pentru a indeparta rugina si trebuie mai apoi
spalata cu apa sau cu o carpa umezita in apa. Inaintea aplicarii produsului TECMA OXID
ND suprafata trebuie sa fie complet uscata.

APLICARE
Agitati recipientele inainte de utilizare.

TECMA OXID ND se aplica cu pensula sau trafaletul, fara a produce denivelari, pentru
grosimea obisnuita.
Nu este necesara diluarea produsului pentru aplicare.
Aplicati un prim strat acoperind perfect intreaga suprafata. Lasati sa se usuce pentru cel putin
24 de ore si aplicati o vopsea de finisaj, cum ar fi TECMA PAINT HS sau TECMA PAINT
EI.

In cazul in care se necesita un al doilea strat de TECMA OXID ND pentru a asigura
conversia totala a ruginei sau pentru ca este un strat imens de rugina, aplicati dupa 1 – 2 ore

de la aplicarea primului strat. In acest caz, este recomandat sa asteptati cel putin 48 de ore
pana la aplicarea stratului de finisaj.

RANDAMENT TEORETIC: 6,5m2/kg - la 50 microni grosime pelicula uscata.
Randamentul real va depinde de starea suprafetei, de asprime, cantitatea de rugina, grosimea
peliculei, metoda de aplicare, etc.

RECOMANDARI SPECIALE
ƒ A nu se aplica la temperaturi mai joase de 8 ºC sau umiditate relativa mai mare de 85%.
ƒ Nu aplicati peste alte vopsele..
ƒ Nu este recomandata revopsirea cu vopsele apoase.
ƒ Aderenta produsului TECMA OXID ND va depinde de starea suprafetei si de stratul de
rugina, si de asemenea de aderenta ruginei la suprafata metalica.

DEPOZITARE
Pastrati intr-un loc rece, protejat de inghet, in recipiente inchise ermetic. Nu depozitati
produsul pentru mai mult de 3 luni.

AMBALARE

TECMA OXID ND este furnizat in recipiente de plastic nereutilizabile de 10 si 25 kg.

AVANTAJE
•
•
•

Conversie rapida a ruginei
Fara vapori de miros sau solvent
Poate fi revopsit cu orice vopsea pe baza de solvent.

