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Rusztikus vaslakk
LK-18

Rusztikus vaslakk kence, amely kiválóan alkalmas nem horganyzott acél és vasszer-
kezetek kül  és -beltéri  lakkozására.  A speciálisan kiválogatott  pikkely és lapocska 
alakú pigmentek tartós korrózióvédelmet biztosítanak. A rusztikus vaslakk gyorsan 
szárad és a kovácsolt vasszerkezeteknek selymesen matt fényű, megbízhatóan jó 
díszítésű, természetes feketés-szürke színt kölcsönöz.

Szállítási csomagolás: 1,0 liter doboz
2,5 liter vödör
5,0 liter vödör

Megrendelés száma: LK-18.00.0000.0

Szállítási forma: felhasználásra kész
Száradási mód: levegőn száradó
Száradási idő: a legjobb egy éjszakán át
Porszáraz: 1–2 óra elteltével
Átlakkozható: pld. LK-12 Műgyanta színtelen lakkal
Felhasználás: kb. 250 gr/m²
Rétegvastagság: legalább 40 μm/bevonat
Feldolgozás: ecsettel, hengerrel
Oldószer: VK-30
Feldolgozási utalás: A feldolgozás előtt jól keverjük fel és kb. kétszer 

egyenletesen és flottul hordjuk fel a felületre. Az 
egyes rétegeknek a következő átfestés előtt száraz-
nak kell lenniük.

Alapfelület: Csak tiszta, rozsda,- cunder és -zsírmentes alap-
felületre hordjuk fel. Régi fellazult festékrétegeket 
előzetesen alaposan távolítsunk el. Az időjárás vi-
szontagságainak kitett díszműkovács szerkezeteket 
kétszer vagy háromszor a GK-02 Cinkfoszfát alapo-
zóval vagy a GK-05 Vastagrétegű alapozóval ala-
pozzuk. Horganyzott felületeket a ZG-02 2K-Epoxi 
alapozóval fessük elő, így minden horganyzott felü-
leteten kifogástalan tapadást érhetünk el.

Fajsúly: kb. 1,260 gr/ml
VOC-EU határérték: kat.: A/i, 500 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma: 500 gr/liter
Színárnyalatok: csak „ófekete” színárnyalatban szállítható
Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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