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RAPID UNI korróziógátló alapozó 
 
MŰSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: Egykomponensű, alkid alapú, cinkfoszfát tartalmú, gyorsan száradó 
korróziógátló alapozó. 
 
Kereskedelmi elnevezés: 
RAPID UNI korróziógátló alapozó 
 
Alkalmazási terület: Elsősorban kül- és beltéri acélszerkezetek, csövek alapozó festésére 
szolgál. 
 
Minőségi jellemzők: 
 
RAPID UNI korróziógátló alapozó 
Külső       homogén eloszlású szuszpenzió 
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 °C-on)   min. 80 s 
Nem illó anyagtartalom    min. 72 % 
Sűrűség      1,40-1,60 g/cm3 
 
Száradási idő (20 °C-on)  

porszáraz     10 perc 
ragadás mentes (fogásra száraz)  30 perc 
száraz:     2 óra 

 
Átvonhatóság (20 °C-on) 1 óra után lakkbenzines festékkel 
       2 óra múlva egyéb festékkel 
 
Fényesség      matt  
 
EU határérték erre a termékre: (A/i) 500 g/l (2010) 
Ez a termék max. 480 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
Színválaszték: fehér 101, sötétszürke 202, sárga 450, vörös 801 
 
Elméleti kiadósság     0,12-0,14 kg/m² (40 µm) 
A gyakorlati kiadósság függ a felhordás módjától. 
 
HASZNÁLAT  
 
Felület előkészítés: A felületet szemcse- vagy homokszórással Sa 2½ de legalább 2,0, 
gépi csiszolással St 3,0 tisztaságra kell előkészíteni. A festendő felületnek por-, zsír- és 
szennyeződés mentesnek kell lenni. 
 
Felhordási mód: A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni. Felhordási módtól 
függően lakkbenzinnel vagy aromás hígítóval lehet hígítani. Levegős vagy úgynevezett 
„airless" szórással, ecseteléssel, hengerezéssel egyaránt felhordható. 50 µm-nél vastagabb 
réteget levegő nélküli szórással lehet elérni. 
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A termék alkalmazása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőszemüveg, védő-
ruha) használata javasolt. 
 
Átvonhatóság: Egykomponensű festékkel (TRIOLUX zománc, TRIO ECO festék, 
AUTOLUX zománc) 1 óra után, agresszív oldószereket tartalmazó (VIKOPOL ,LUXOR fes-
ték), vagy két komponensű festékkel (REZAKRIL 2K zománc vagy REZOLUX zománc)      
2 óra múlva felmaródás veszélye nélkül átfesthető. 
 
Hígítás: Lakkbenzinnel (ecsetelés, hengerezés) vagy aromás hígítóval (szórás vagy 
mártásos felhordási mód). 
 
Tárolási, garanciális idő: Az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva, 
a gyártástól számított 18 hónap. 
 
Csomagolás: 30 kg-os egységben. 
 
. 
 
Szállítási információ: 
ADR/RID:  3,III 
UN szám:   1263, FESTÉK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi  körülmé-
nyekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben javasoljuk szakembereink tanácsadá-
sát igénybe venni!  


