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1. A termék leírása 

 

A PREVENT KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ alkidgyanta alapú, korróziógátló pigmenteket 

tartalmazó termék. 

 
Termékjellemzők 

 

 Kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas 

 Ellenáll a sóködnek, kopásnak 

 Tapadást biztosít a fémfelület és a befejező réteg között  

 Gyorsan szárad 

 Hosszantartó védelmet biztosít 

 Könnyű felhordani 

 Ellenáll a korrodáló anyagoknak 

 

2. Felhasználási terület 

 

A PREVENT KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ gépek, fémszerkezetek, járművek, hajók, hidak, 

környezeti korrózió hatásaival szembeni védelmére szolgál. Ugyanakkor A PREVENT 

KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ jó tapadást biztosít a fém alapfelület és a befejező réteg között. 

 
 

3. Műszaki jellemzők 

  

JELLEMZŐK M.E. ELŐÍRT ÉRTÉKEK Vizsgálati módszer 

Megjelenés  Homogén, viszkózus 

folyadék 
vizuális 

Kifolyási idő 23 
o
C-on, mérőpohár Φ 4 

mm-rel mérve  
sec. 150-200 SR EN ISO 2431-

1997 

Súrlódási fok, max. mikron 50 SR EN 1524:2002 

Színek  Szürke, vörös oxid, 

fekete 

vizuális 

Sűrűség 23 °C , min g/cm3 1,40 SR EN ISO 2811-1-

2002 

Száradási idő, 23
o
C, tip D, max. óra 24 SR EN ISO 

1517:1999 
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Bevonat külseje  matt vizuális 

Fajlagos fogyasztás G/m²/réteg 90-150  

Tapadás 1 mm - 1 SR EN ISO 2409-1 

Rugalmasság, min. mm 6 SR EN ISO 1520 

Rugalmasság hengeres tüskehajlítás 

teszten, max. 

mm 2 SR EN ISO 1519 

Csomagolás  750 ml; 2,5 l; 4 L; 25 kg  

Szavatossági idő  24 hónap  

EU VOC határérték g/l: cat A/g 450  

Termék VOC, max. g/l: 428,8  

   

 
4. Használati utasítás 

 

A termék előkészítése 

- Használat előtt a termék felületéről el kell távolítani az esetlegesen kialakult bőrréteget, és alaposan 

fel kell keverni.  

- A PREVENT KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ alkalmazását csak az alapfelület megfelelő 

előkészítése után kezdjük el.  

- A festés megkezdése előtt a felületet rozsdátlanítani, zsírtalanítani és portalanítani kell, a felületet 

meg kell szárítani.   

- Következő réteg felvitele csak az előző réteg teljes száradása után történhet (minimum 24 óra). 

Alkalmazási feltételek: 

Környezeti hőmérséklet: +15 ~ +30
o
C. 

Relatív páratartalom: max.75%. 

Felhordási mód 

Az alapozó szórópisztollyal, ecsettel, hengerrel egyaránt felvihető. 

A viszkozitás beállítása a felviteli módtól függően FELIX D509 HÍGÍTÓVAL, max. 5%-ban. 

 
 5. Tárolás 

 

A termék gyúlékony ezért fedett, sugárzó hőtől és közvetlen napfénytől védett helyen, 5-250C közötti 

hőmérsékleten kell tárolni.  
 

6. Óvintézkedések 
 

A termék gyúlékony. Minden alkalmazási, kezelési, szállítási és tárolási művelet a gyúlékony 

anyagokra vonatkozó, érvényben lévő munkavédelmi és tűzvédelmi szabályoknak megfelelően kell 

történjen.  

A termék kezelése és használata során tilos a dohányzás, továbbá gyufa vagy más gyújtóforrás 

használata.  
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7. Óvintézkedések                   

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.  

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. 

 P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell 

távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.  

P331 TILOS hánytatni. 

P370+P378 Tűz esetén: az oltáshoz ABC porral oltó használandó.   

A termék/csomagolás a hulladékok ártalmatlanítási módjára vonatkozó jogszabályok szerint kerül 

eltávolításra.  

 

EUH208 2-Butanon-oxim tartalom. A termék allergiás reakciókat válthat ki. 

Az osztályozás részét képező anyagok: Szolvens nafta (petróleum), közép alifás (FP<=55ºC); Stoddard 

Solvent, < 0.1 % EC 200-753-7 (FP > 60 ºC); nafta frakció (petróleum), hidrogénnel kéntelenített nehéz, < 0.1 

% EC 200-753-7 

Szállítás UN1263, 3III , D/E 

 

 

Bővebb információért, cégünk szakemberei állnak rendelkezésükre. 


