
Návod
Barva RUSTICAL



BATO 
  

Barva RUSTIKAL 

 
  

Popis:  

  

Farba je určená na povrchy pozinkované, oceľové, liatinové ako sú brány, ploty, zábradlia,  

ozdobné prvky z uvedených materiálov. Farba vytvára rustikálny efekt, vzhľad pieskovanej  

ocele, resp. napodobeninu striebornej patiny. Farba môže tiež slúžiť k farbeniu betónu a dreva  

a zachováva jednotný farebný náter.  

  

Vlastnosti:  

  

Farba matná s kovovým vzhľadom, dobrá priľnavosť k podkladu, flexibilná, odolná voči  

vonkajším podmienkam korózii.  

  

Technické informácie:  

  

Hustota 1,4 g / cm ³  

Prchavý obsah najviac 35%  

Hrúbka mokrej vrstvy 200mikrometrov  

Hrúbky suchej vrstvy 80mikrometrov  

Odporúčané množstvo vrstiev 2  

Bod vzplanutia, najmenej 26 °C  

  

  

Príprava podkladu:  

  

Pozinkovaná oceľ, oceľ, hliník by mal byť suchý a zbavený mastnoty, napríklad vodou a  

trochou pracieho prostriedku a potom opláchnutý čistou vodou. Pozinkované povrchy by mali  

byť očistené od oleja, mastnoty a zvyškov vodou a detergentom amoniaku a napokon  

opláchnuté čistou vodou. Oceľové povrchy vyčistiť na minimum Sa2 podľa ISO 8501-1:1996.  

V prípade maľovania na pozinkované povrchy odstrániť produkty zinkovej korózie (biela  

hrdza), napríklad štetcom alebo kefou z plastu a potom odmastiť povrch.   

  

Metódy aplikácie:  

  

Pred použitím Pred použitím výrobok dôkladne premiešajte.  

Aplikujte striekaním alebo nanášaním pomocou štetca.  

Pokiaľ je to nutné, použite na riedenie polyvinylové riedidlo (odporúčané max. 10% z objemu  

farby)   

Doporučená aplikácia pri 20 ° C  

  

Vysokotlakové striekacie zariadenie:  

priemer trysky – 0.28 - 0.38  

tlak na tryske – 120 - 200 bar  

Odporúča sa nanesenie troch vrstiev o celkovej hrúbke 90 do 120 mikrometrov v časovom  

rozostupe najmenej 6 hodín od nanesenia predchádzajúcej vrstvy.  

  



Podmienky maľovania:  

  

Okolitá teplota nie menej ako 10 ° C a viac ako 35 ° C.  

Povrchová teplota nie menej ako 5 ° C a viac ako 35 ° C a o 3 ° C vyššia ako teplota rosného  

bodu.  

  

Doba schnutia pri 20 ° C a relatívnej vlhkosti 55 ± 5%  

- polosuchá - 40 minút  

- úplne suchá - 24 hod  

čas na zavedenie ďalšej vrstvy - minimálne 6 hodín  

  

Farba: grafit, čierna, biela, hnedá  

  

Štandard: BS-C-81903: 1998 verzia II  

  

Stupeň lesku: kovový mat.  

  

Poznámka: farba obsahuje prchavé a horľavé rozpúšťadlá.   


