
Konvertor rzi
RK-51

Jako stabilizátor rzi a základní antikorozní ochrana v jednom. Určený ke stabilizaci zbytků rzi na ocelových 
plochách. Z podkladu předem odstraňte odlupující se zbytky starých nátěrů, nesoudržnou rez a okuje, olej, 
mastnotu a veškeré další nečistoty. Podklad předem odmastěte pomocí ředidla, nánosy prachu smeťte.

Aplikace:  Naneste dostatečné množství přípravku RK-51; zabraňte nahromadění přebytečného množství 
tekutiny. Následně nechte zaschnout na vzduchu; po cca 6-8 hod můžete nanést vrstvu antikorozní zá-
kladní barvy.

Během schnutí, tzn. cca 10-20 min po natření objektu, se na ocelovém povrchu/povrchu se zbytkem rzi 
vytvoří chemickou reakcí černomodrá ochranná vrstva spojující  vrstvu rzi s ocelovým povrchem v pevný 
celek.
Tento černomodrý ochranný povlak zabraňuje  dalšímu postupu koroze, ale je nutné následně povrch co 
nejdříve natřít některou ze základních barev.

Balení:   100 ml
  250 ml
  500 ml
1000 ml
      5 l
    10 l

Objednací číslo: RK-51.00.0000.3

Při dodání: připravený k použití, mléčně bílá tekutina
Použití: Přípravek neřeďte.

Před použitím protřepejte nebo zamíchejte, až bude obsah homogenní.
Příprava podkladu: Zkorodovaný ocelový povrch mechanicky upravte, nejlépe obroušením.

Odmastěte povrch lakovým ředidlem.
Odstraňte staré volné zbytky různých nečistot, např. staré zaschlé stří-
kance od barvy, cementu nebo betonu.

Zpracování: Naneste silnou, pokud možno rovnoměrnou vrstvu přípravku štětcem, 
nástřikem nebo válečkem.
Neaplikujte při teplotě objektu pod +10°C a nad +40°C!
Vytvoření černomodrého povlaku následuje během 10-20 min.

Schnutí: Nanesená vrstva RK-51 proschne po cca 8 hod, doba schnutí však zá- 
visí na vnějších podmínkách, zvláště na teplotě natíraného objektu!
Přípravek RK-51 vytváří cca 15-20 µ silný povlak.
Nutný následný nátěr, např. syntetickou nátěrovou barvou nebo krycím
syntetickým lakem.

Spotřeba: cca 100 ml/m²
Další pokyny: Přípravek je ředitelný vodou.

Skvrny můžete odstranit pomocí lakového rozpouštědla, modře zbarve-
ná místa pomocí slabě kyselého čistidla.
Pozor: Chraňte pře mrazem!
Pokud produkt prošel mrazem, nelze jej už použít!!

Uchovávejte v původním uzavřeném balení, nevystavujte slunečnímu
záření ani vysokým teplotám!

Pracovní nářadí ihned vyčistěte vodou!
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