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Felhasználás 

Szervetlen etilszilikát-cinkporos bevonat DIN 12944 szerint. Sós és édesvízzel szembeni extrém ellenálló képessége folytán a 
termék használható egyrészről korróziós bevonatként, anélkül, hogy utána fedőbevonatot használnánk, másrészről megfelelő 
fedőbevonatokkal korrózió alapozóként. 20 µm alatti rétegvastagság esetén a termék hegeszthető alapozóként is használható.  
 

Felhordási utasítások  
 

   Keverési arány 

   edző    tömeg szerint (festék: edző)     térfogat szerint (festék : edző) 

   -    -    - 

 

   

   Edző 

  - 

 

 

 

   Fazékidő 

   - 

 

 

 

    Hígítás 

    Mipa Verdünnung ESI 

 

 

 

    Szórási viszkozitás 

    Felsőtartályos pisztoly     Airmix / Airless 

    18 – 22 másodperc      20 – 25 másodperc 

 

  Felhordási eljárás 

  Felhordás  Edző  Nyomás  Fúvóka  Szórási Hígítás 

         (bar)  (mm)   folyamat 

  Felsőtartályos pisztoly/  -  2,0 - 3,0 1,5   -  3-10 % 

  HVLP 

  Airmix / Airless  -  120 - 250 0,33-0,58  -  0-5 % 

  Ecsettel,hengerrel -  -  -   -  0% 
  (csak kis felületen javasolt) 
 

  Száradási idő 

  Edző  Tárgy  Porszáraz Érintés        Szerelhető     Csiszolható          Átfesthető 

     hőmérséklet   száraz  

               

  -  20°C (relatív  5-15 perc -  -  -  önmagával: 
    páratartalom)         2-3 óra múlva, 

            egyéb eset: 
              24 óra múlva 

 

60°C        -  -  -  -  önmagával:  
              30 perc múlva 

Átfesthető 24 óra múlva. Esőálló 30 perc múlva és 20°C-nál. Teljes kikeményedés 3-4 nap múlva. 
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Megjegyzések  

Főbb jellemzők:   Kötőanyag bázis:      etilszilikát 

     Szárazanyag tartalom (% tömeg szerint):   86 - 88 

     Szárazanyag tartalom (% térfogat szerint):   57 - 59 

     Szállítási viszkozitás DIN 53211 4 mm (in s):   20 - 25 

     Sűrűség ISO 2811 (kg/l):     2,7 - 2,9 

     Fényességi fok ISO 2813 60° (GU):    < 10 matt 

 

Tulajdonságok:   Rövid száradási idő 

     Magas töltőképesség 

     Semleges sóspermet kamrás vizsgálat 70 µm rétegvastagságnál: 1000 órát meghaladó 

     Vízgőz kamrás vizsgálat  70 µm rétegvastagságnál: 1000 órát meghaladó 

     Biztonságos felhordhatóság 

     Súrlódási együttható µm a  DIN 51131 szerint = 0,5 

     Hőállóság: 450°C-ig 

     Tapadás szemcseszórt acélon  

 

Elméleti kiadósság:  4,9 – 5,5 m²/kg 40 µm száraz rétegvastagságnál 

     2,5 – 2,7 m²/kg 80 µm száraz rétegvastagságnál 

 

Raktározás:   Eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 1 évig tárolható 

 

VOC-szabályozás:  Ez a termék maximum a következő VOC értékeket tartalmazza: 

     hígítatlan: < 360 g/l 

 

Felhasználási feltételek:  Az 1K-ESI-Zinkstaubprimer kikeményedéséhez levegő páratartalomra van szükség.  

Az ideális körülmények 50 – 98 % relatív páratartalom. 50 % páratartalom alatt jelentős 

mértékben lelassul a kikeményedés. Az ilyen esetekben mesterségesen kell növelni a levegő 

nedvességtartalmát, illetve a porszáraz állapot elérése után szórható át vízzel. 

Felhasználható:-5°C-tól +50°C-ig 

A bevonandó részek felületi hőmérsékletének a felhordás alatt legalább 3°C-kal a levegő 

harmatpontja felett kell lennie (DIN EN ISO 12944-7) 

 

Felület előkészítése:   A bevonandó felületnek por-, olaj-, zsír-, rozsda-, valamint korróziós termékektől mentesnek, 

illetve más szennyeződésektől mentesnek kell lennie, a festékre kihatással lévő anyagokat el 

kell távolítani.  

Figyelem: Különböző fémeken, ötvözeteken, fémbevonatok és konverziós rétegeken a 

bevonatrendszerek tapadása eltérhet. Minden ilyen esetben végezzen próbafestést, 

bevonatrendszer vizsgálatot az adott felületen. 

 

 Acél: szemcseszórással DIN EN ISO 12944-4 szerinti Sa 2 ½ tisztasági fokon 

  Felületi érdesség: DIN EN ISO 8503-1 szerinti közepes (G) érdesítési fokon 

 

Javasolt rétegrend:  3 rétegű bevonatrendszer (például: DIN EN ISO 12944 szerinti C4 magas korróziós kategória) 

Acél: 

Alapozó réteg: 1K-ESI-Zinkstaubprimer ( 60 µm száraz rétegvastagság) 

Közbenső réteg: EP 162-20 (160 µm száraz rétegvastagság) 

Fedő réteg: PU 258-50 (60 µm száraz rétegvastagság) 

 

 

Speciális megjegyzések:  DIN EN ISO 12944 szerinti korrózió kategóriának megfelelő javasolt festékbevonat rendszerrel 

kapcsolatos további információért, kérem, keressen minket vagy nézze meg a „Mipa 

Korrózióvédelem” prospektusunkat. 

 

Csak professzionális felhasználásra. 
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Figyelem: További fedőbevonatok felhordása előtt a terméknek teljesen ki kell száradnia, mivel 

a bevonat a kikeményedéshez szükséges nedvességbejutást messzemenőleg 

megakadályozza. 

 

Kerülendő a 80 µm feletti száraz rétegvastagság egy rétegben, ellenkező esetben fennáll a 

repedésképződés veszélye. 

 

Eszközök tisztítása:   Az eszközöket közvetlenül a használat után Nitroverdünnung termékkel meg kell tisztítani. 

 

Újrahasznosítás: Az ártalmatlanítás a «Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS) » -n keresztül történik. A 

csomagolás tiszta, száraz, idegen anyagoktól mentes és teljesen üres kell legyen. Műanyag edények 

esetében a fémfogantyút el kell távolítani. A csomagoláson rajta kell legyen az utoljára beletöltött anyag 

terméketiketje. 
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