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RAPID AQUA KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ 

 
 

MŰSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: Egykomponensű, akril bázisú, cinkfoszfát tartalmú, gyorsan száradó, vízzel 
hígítható alapozó festék. 
 
Kereskedelmi elnevezés: 
RAPID AQUA korróziógátló alapozó  
 
Alkalmazási terület: Kül- és beltéri acél, horganyzott acél és alumínium felületek 
korróziógátló alapozó festésére szolgál. Régi, festett felületek átvonó alapozására is 
használható. 
 
Minőségi jellemzők:  
 
RAPID AQUA korróziógátló alapozó 
Külső       homogén eloszlású szuszpenzió 
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 °C-on)   tixotróp, nem mérhető 
Nem illó anyagtartalom    min. 48 % 
Sűrűség      1,2-1,3 g/cm3  
 
 
BEVONAT 
Száradási idő (20 °C-on)  

porszáraz     30 perc 
ragadás mentes (fogásra száraz)  1 óra 
száraz      6 óra 

 
 
Átvonhatóság (20 °C-on)  vizes és lakkbenzin hígítású festékekkel 4 

óra múlva 
 
Fényesség      matt  
 
 
EU határérték erre a termékre: (A/g) 50 g/l (2007) 
Ez a termék max. 50 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
Színválaszték     szürke, vörös, (fekete) 
 
Elméleti kiadósság     0,12 kg/m² (40 µm) 
A gyakorlati kiadósság függ a felhordás módjától. 
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HASZNÁLAT 
 
Felület előkészítés: A festék szemcseszórt, Sa 2½ tisztaságú vagy St 3, (nagyon alapos 
kézi vagy kézi-gépi tisztítással előkészített), zsírtalanított acélfelületre hordható fel. 
 
Felhordási mód: A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni, majd a felhordási 
viszkozitást vízzel lehet beállítani. Az alapozó festék ecsettel, hengerrel és szórással 
egyaránt felhordható. Használat után az eszközök vízzel azonnal elmoshatók, száradás 
után már csak agresszív oldószerrel (aceton, nitróhígító) távolítható el a festék.  
 
Átvonhatóság: Száradás után vízzel vagy lakkbenzinnel hígítható zománcokkal 
felmaródás veszélye nélkül átvonható. 
 
Hígítás: vízzel. 
 
Tárolási, garanciális idő: Az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva, 
a gyártástól számított 24 hónap. 
 
A TERMÉK FAGYVESZÉLYES! Tárolás +5 °C felett! 
 
Csomagolás:  6-12 kg-os egységekben  
 
 
 
Szállítási információ: 
ADR/RID:  Nem tartozik az ADR hatálya alá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi 
körülményekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben szakembereink tanácsadását 
javasoljuk igénybe venni! 


