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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Specjalna, połyskowa, antykorozyjna emalia alkidowa, odpo-

wiednia do nowych jak i starych powierzchni. Produkt może 

być stosowany bezpośrednio na rdzę! Idealny do renowacji sta-

rych powierzchni. Dobry stosunek ceny do jakości Ma bardzo 

dobrą przyczepność, stopień przepływu, właściwości poziomo-

wania oraz szybko schnie. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA                                            

Tekstura Połysk, 84-88 jednostek pod kątem 60°. 

Ciężar właściwy 1,18 – 1,21 kg/l (biała).     0,98 - 1,00 kg/l (czarna).                                                            

1,00 - 1,20 kg/l (odcienie). 

Zdolność krycia 15-17 m²/l na warstwę, w zależności od powierzchni. 

Rozcieńczanie 
Do 5% obj. wraz z SMALTOLUX WHITE SPIRIT do 
aplikacji pędzlem lub wałkiem oraz do 12% obj. 
wraz z Thinner No 1 VECHRO do aplikacji natrysko-
wej. 

Schnięcie 
1-3 godziny bezdotykowo w zależności od po-
wierzchni. 

Możliwość  

nakładania  

kolejnych  

warstw 

Możliwość nakładania kolejnej warstwy po 18 go-

dzinach od aplikacji lub utwardzenia  pierwszej 

warstwy. Czasy mogą ulec wydłużeniu w zimnych 

i mokrych warunkach pogodowych. 

Klasa LZO 
"Pokrycia jakościowe jednoskładnikowe.  

Wykończenia antykorozyjne".  

Typ SB. Limit LZO = 500 g/l. Maks. LZO produktu 

gotowego do użycia = 485 g/l. LZO: lotne związki 

organiczne o temperaturze wrzenia < 250°C. 

Ochrona przed  

korozją 

Po 240 godzinach (10 dniach) badania w rozpylo-

nej solance, produkt o grubości suchej po-

włoki 100 mikrometrów wykazuje doskonałą 

ochronę. 

Odcienie 
Biały, czarny i gotowe odcienie VECHRO.  

 

       

CORROLUX Antirust       

Emalia antykorozyjna z połyskiem 

 Zdolność krycia:  15-17 m²/l    

 Schnięcie: 1 - 3 godzin 

 Rozcieńczenie: 

Do 5% objętościowo z Smaltolux White 

Spirit 

Do 8% objętościowo z Rozcieńczalnikiem 

Νr 1  

 Nakładanie kolejnej warstwy: 

18 godzin 

 Opakowanie: 750ml , 2,5l 

  

Aplikacja: Pędzel, wałek, pistolet 

natryskowy 
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Oczyścić powierzchnię z kurzu, oleju, farb i rdzy. Dobrze wyszlifować i 

oczyścić powierzchnię za pomocą SMALTOLUX WHITE SPIRIT. 

APLIKACJA 

Dobrze wymieszać. Nałożyć jedną lub dwie warstwy CORROLUX (grubość 

powłoki 80-120 μm) w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją. 

Upewnić się, że cała powierzchnia została dobrze pokryta. 

CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA 

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszce 

lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po 

czym natychmiast je umyć ciepłą wodą z mydłem. 

WARUNKI APLIKACJI 

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki at-

mosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby. 

PRZECHOWYWANIE 

Zamknąć szczelnie po użyciu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić 

przed słońcem. 

ZNAKOWANIE 

Więcej informacji znajduje się w kartach charakterystyki substancji 

(MSDS). 

BEZPIECZEŃSTWO 

Przeczytać informację znajdujące się na etykiecie na tylnej stronie pro-

duktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez 

poufne laboratoria i wynikają z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwaran-

towana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzial-

ności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy 

i zgodnie instrukcjami użytkowania. 

                       

 

 

                     

         

 

 

            

   

 

Przedstawiciel w Polsce 

www.matchembud.com.pl 

www.matchembud.com.pl

