$/8027(50





.RPSR]\FMDWHUPRRGSRUQD 
Ȁ,










6\VWHP]DU]ąG]DQLD
MDNRĞFLąFHUW\ILNRZDQ\
ZJ,62 

Opis
Kompozycja na bazie termoodpornego krzemoorganicznego lakieru
i aluminiowego pudru. Jednoskładnikowa.

Przeznaczenie i obszar stosowania
Antykorozyjna ochrona elementów i budowli stalowych, przez długie
o
okresy eksploatowanych w temperaturach do 350 C (krótkookresowo do
o
400 C) w warunkach atmosferycznych wszystkich makro-klimatycznych
rejonów, typów atmosfery i kategorii lokalizacji zgodnie z GOST 15150-69.
Stosowana jest w kompleksowych systemach jako ochronno-dekoracyjna
nawierzchniowa warstwa na powłokĊ ZINOTERM (ɌI 2312-016-1228877999) lub jako samodzielna powłoka.

Certyfikacja i badania
ĝwiadectwo rejestracji paĔstwowej Nr RU.66.01.40.015.E.000054.10.10
z 11.10.2010.

Parametry techniczne
Powłoka:
Kolor / Wygląd zewnĊtrzny
GruboĞü jednej suchej warstwy
PrzyczepnoĞü
UdarnoĞü
GiĊtkoĞü
OdpornoĞü termiczna
Klasa powłoki

srebrzysty, błyszczący, gładki
15-30 µm
1 stopieĔ, nie wiĊcej
50 cm, nie mniej
3 mm, nie wiĊcej
o
350 C
IV
Kompozycja:

GĊstoĞü
LepkoĞü
wg wiskozymetru WZ-246,
o Ø dyszy 4 mm, w temp. 20 ±2ºC
ZawartoĞü substancji stałych (% wag.)
Teoretyczne zuĪycie
na jednowarstwową powłokĊ
Czas schniĊcia do st. 3 wg GOST
19007-73, w temp. 20 ±2ºC

1,0 – 1,1 g/cm
14-30 s

3

39 - 44 %
60 - 120 g/m²
30 min, nie wiĊcej

Zalecany stan malowanej powierzchni






Powłoka gruntowa ZINOTERM powinna byü oczyszczona z pyłu
i zanieczyszczeĔ, odtłuszczona wodą z zastosowaniem detergentów
o
pH
roztworu
6–9
(nie
stosowaü
rozpuszczalników!),
wysuszona.
Przy zastosowaniu kompozycji ALUMOTERM jako samodzielnej powłoki
naleĪy:
• odtłuĞciü powierzchniĊ metalu do pierwszego stopnia wg GOST 
• oczyĞciü ze zgorzeliny, rdzy i Ğladów starej farby do stopnia 2 wg GOST
 (Sa 2½ lub Sa 2 wg ISO 8501-1:2007);
• odpyliü.
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• przed uĪyciem kompozycjĊ dokładnie wymieszaü do stanu jednorodnego;
• rozcieĔczyü zalecanym rozpuszczalnikiem do lepkoĞci roboczej (nie
wyĪszej niĪ 18 s);
KompozycjĊ nanosiü w warunkach przemysłowych i na placu budowy,
w temperaturze od -15 °ɋ do +40 °ɋ i wilgotnoĞci wzglĊdnej powietrza
do 85%.
KompozycjĊ ALUMOTERM naleĪy nanosiü w 1-2 warstwach, o całkowitej
gruboĞci nie wiĊcej niĪ 30 µm, na powłokĊ ZINOTERM po jej wyschniĊciu do
stopnia 3 wg GOST 19007-73 (nie wczeĞniej jednak niĪ po 30 minutach).
Przekroczenie zalecanej (30 µm) gruboĞci powłoki moĪe
spowodowaü obniĪenie jej termoodpornoĞci.
SchniĊcie powłoki - naturalne. KoĔcowe formowanie powłoki zachodzi
w rezultacie termo-utwardzenia w okresie eksploatacji wyrobu (ogrzewanie
o
w temperaturze 150 C w czasie nie mniej niĪ 3 godzin). Przed eksploatacją
w agresywnym gazo-twórczym Ğrodowisku, powłokĊ naleĪy uprzednio
utwardziü termicznie.

Natrysk hydrodynamiczny
Zalecany rozpuszczalnik
IloĞü rozpuszczalnika
ĝrednica dyszy
CiĞnienie

typu 646, ksylen
do 15 % wag.
0,011”- 0,017” (0,28 - 0,43 mm );
10-15 ɆPɚ (100 - 150 bar)

Natrysk pneumatyczny
Zalecany rozpuszczalnik
IloĞü rozpuszczalnika
ĝrednica dyszy
CiĞnienie
PĊdzel, wałek

typu 646, ksylen
do 15 % wag.
1,8 - 2,2 mm;
0,20 - 0,25 ɆPɚ (2 – 2,5 bar)

Zalecany rozpuszczalnik
IloĞü rozpuszczalnika
Czyszczenie sprzĊtu

typu 646, ksylen
do 15 % wag.
Rozpuszczalnik typu 646, ksylen

Pakowanie i przechowywanie
Kompozycja pakowana jest w wiadra metalowe i puszki
metalowe.
Przechowywanie kompozycji – zgodnie z GOST 9980.5-2009).
Opakowania z kompozycją nie powinny byü naraĪone na wpływ opadów
atmosferycznych i bezpoĞrednich promieni słonecznych.
Gwarantowany okres przechowywania kompozycji w hermetycznie
zamkniĊtym opakowaniu producenta - 12 miesiĊcy od daty produkcji.

Warunki bezpieczeĔstwa
W zakresie toksycznoĞci Kompozycja ALUMOTERM naleĪy do III klasy
niebezpieczeĔstwa
W czasie pracy z nią naleĪy przestrzegaü odpowiednich norm i wymogów
resortowych.

Przedstawiona informacja ma charakter og€lny i nie uwzględnia specyfiki danego obiektu. Stosowanie materiał€w do cel€w innych niż wymienione w niniejszej informacji,
lub pod wpływem innych czynnik€w, musi mieć pisemne potwierdzenie ZAO NPH VMP. W przypadku jego braku producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe
użycie materiału, a kupujący traci prawo do wniesienia reklamacji i satysfakcji z wymogami dotyczącymi jakości otrzymanych powłok.
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