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RRESA HS-Ziemia Ochronna Stali    3K200

Tworzywo 

RRESA HS-Ziemia Ochronna Stali 3K200  na bazie żywicy alkidowej i nadaje się do stosowania wewnątrz jak i na
zewnątrz.Materiał  ciekły  ma  praktyczne  tiksotropię,  prawo  pobytu  na  pionowych  powierzchniach  i  krawędziach,
zwłaszcza z natryskiem hydrodynamicznym korzystnie zatrudniony, gwarantowane. Wymagane grubości warstwy można
zatem  osiągnąć  łatwo  i  skutecznie.  Co  więcej,  szybko  schnący,  wysoka  odporność  na  korozję  i  uniwersalny
przemalowania szczególne cechy tego materiału.  Szczególnie  godne uwagi  jest  wysoka zawartość substancji  stałej
jakości można osiągnąć również w produkcie gotowym stanu VOC na poziomie 300 g / litr.  To sprawia, że produkt
idealnie nadaje się do spełnienia określonego planu redukcji dla stali i roślin! 

Aplikacja 

REESA HS-Zasady ochrony stali  3K200 służy jako uniwersalny podkład antykorozyjny w przemyśle przetwórstwa stali
na piaskowane lub dobrych ręcznie przygotowanych zardzewiałych powierzchni. Odpowiednie obiekty i obszary
zastosowań są np. Konstrukcje stalowe i hol, pojazdy i obrabiarki, zbiorniki, silosy, itp.

Produkt jest odpowiedni i wydany jako podkład dla 3KS systemów ochrony przeciwpożarowej HENSOTHERM stalowe i 
4ks. 

Kontrola podłoża 

Patrz EN ISO 12944-4, Rozdział 4-5 

Stan podłoża 

Podłoże musi  być mocne,  suche i  czyste.  Usuń nie przylegających,  kruche i  łamliwe starych powłok  i  rdzy,  kurzu,
pozostałości  młyna,  olej,  tłuszcz,  wosk  i  inne  substancje  oddzielająca  całkowicie.  Nienaruszone  stare  płaszcze
szlifować. Ponadto wymagane naprawy i prace wstępne przygotowanie podłoża są orientacyjne.
Patrz EN ISO 12944 - 4 

REESA – PROJEKT SYSTEMU

Stal (piaskowane lub ręcznie przygotowywane) 
Gruntowanie  REESA HS-Zasady ochrony stali 3K200

                                                   Do naprawy lub w razie potrzeby w inny sposób 
Powłoka pośrednia REESA HS-Zasady ochrony stali 3K200

Palto REESA KH-Farby przemysłowe 6K400

Uwaga: Informacje  zawarte  w  niniejszej  karcie  technicznej są oparte na doświadczeniu. Nie  zwalnia  nikogo,  nawet do sprawdzenia
nazwanych materiałów jak do przydatności. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania wniosków, prosimy o kontakt z naszym działem
technicznym wniosek praktyczny. Ze względu  na wszechstronność  zastosowań i metod  przetwarzania  może z informacji zawartych w
niniejszej karcie technicznej nie być traktowane jako  prawnie  wiążąca.Publikacja, ze  względu na postęp  techniczny, nowe  wydanie to
wydanie stanie się nieważne. 
Data wydania: Styczeń 2016
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DANE TECHNICZNE

Zastosowanie: Podkład antykorozyjny na stal (wewnątrz i na zewnątrz) 

Rodzaj materiału: Specjalna alkidowa (rozpuszczalnik) 

Seria jakości: 3K200

stopień połysku: mata

Złagodzić: Wszystkie kolory mogą być mieszane razem. 

Temperatura granica 
temperatury obróbki: Min + 8 °C - max. + 30 °C (podłoże, powietrze, materiał) 

Przetwarzanie: Rozpylanie (sprężone powietrze, airless) / ręczny (podkreślenie roll i ograniczony). 
Karta charakterystyki zgodna z dyrektyw UE! 

Lepkość dostawy: DIN 6 mm 45 s (w temp. 20 °C) 

Lepkość: DIN 6 mm 25 - 45 sek (Airless) / DIN 4 mm 20 - 30 s (sprężone powietrze) 

Dysza: Od 0,33 do 0,46 mm (airless) / 1,5 - 1,8 mm (sprężone powietrze) 

Ciśnienie wtrysku: 150 - 180 bar (Airless) / 3,5 - 4 bar (sprężone powietrze) 

Roztwór: REESA Specjalny-Roztwór 8V019 (normalny)
REESA Specjalny-Roztwór 8V024 (powoli)

Kwota dodatek: 0 – 2 % (airless) / -0 % (sprężone powietrze) 

Zużycie / mkw: (teoretycznie) 260 g (praktycznie) strata zależy 

Grubość powłoki: 80 µm        (folia na mokro 125 µm)

Czas schnięcia: Suchy pył ok. 20 minut 
(w temp. +20 °C i Tack i przemalowany ok. 40 minut 
wilgotności względnej 65%) czas dotyku ok.   3 godzin 

VOC-Wartość:    ok. 297 g/l (barwa zależny)

Objętość brył: ok. 65% objętości części / l (barwa zależny)

Części stałych: okö. 86% wagowych części / kg (barwa zależny)

Gęstość: ok. 2,12 kg/l (barwa zależny)

Czyszczenie: REESA Specjalny - Roztwór  8V019

Przechowywanie: Otwarte pojemniki hermetyczne. Fajne, ale zabezpieczonym przed mrozem. 

Czas przechowywania: Ok. 1 rok w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. 

Identyfikacja: Podane w Karcie Charakterystyki zgodnie z dyrektywami UE. 
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