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    REZAKRIL 2K ZOMÁNC 

 
Budalakk    
 
 

Innova Kft. 1044 Budapest  Váci út 40 
.   
MŰSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: kétkomponensű, poliuretán (akril-uretán) zománcfesték. Az „A" 
komponens pigmentált akrilátműgyanta, míg a „B" komponens alifás poli-izocianát 
oldat. 
 
Kereskedelmi elnevezés: 
REZAKRIL 2K ZOMÁNC “A” 

REZAKRIL 2K B 002 

REZAKRIL 2K B 005 

REZAKRIL 2K HÍGÍTÓ 550 
 
Alkalmazási terület: kültéri igénybevételnek kitett acélszerkezetek (pl. tartályok, 
tartószerkezetek, hidak, konténerek), gépek (daruk, mezőgazdasági gépek), 
járművek (személygépkocsik, lakókocsik, autóbuszok, vasúti szerelvények, repülők 
stb.) átvonó festésére alkalmas. Szobahőmérsékleten szárad, de forszírozott 
szárÍtásra is alakmas  (90 °C). Bevonata magasfényű, selyemfényű és matt 
változatban elérhető. A térhálósodott bevonat  kemény, rugalmas, időjárásálló és UV 
sugárzás álló, krétásodásra, színváltozásra nem hajlamos. Dekoratív külsejét és 
előnyös tulajdonságait hosszú időn keresztül megtartja. A bevonat víz-, vegyszer és 
olajálló. Savas és lúgos kémhatású vegyszereknek is ellenáll. Legmegfelelőbb 
szórással felhordani, de ecsetelhető és hengerelhető is a B 005 edzővel. A festék 
ivóvízzel és élelmiszerekkel egyaránt érintkezhet az OKI, ill. ÉTbI alkalmassági 
hozzájárulása alapján. NMÉ bizonyítvánnyal is rendelkezik. 
 
Komponensek minőségi jellemzi: 
 
a.) REZAKRIL 2K ZOMÁNC „A" 
Külső:       homogén eloszlású szuszpenzió 
Kifolyási idő: (Mp. 4 20 ºC)     130+/- 10 sec 
Nem illó anyagtartalom:    46-61   tömeg % (színtől függően) 
Sűrűség: (20 °C,)     1,01-1,30  g/cm3 (színtől függően) 
 

b.) REZAKRIL 2K „B" 002 

Külső:      színtelen, legfeljebb enyhén sárgás folyadék 
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 ºC), sec.     12 
Nem illó anyagtartalom:     min. 48  tömeg % 
Sűrűség: (20 °C,)         1,0-1,01  g/cm3 
 

c.) REZAKRIL 2K „B" 005 

Külső:      színtelen, legfeljebb enyhén sárgás folyadék 
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 ºC),     150+/- 10 sec. 
Nem illó anyagtartalom: ()          min. 85 tömeg  % 
Sűrűség: (20 °C,)          1,1-1,15  g/cm3 
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Keverési arány:  
 

REZAKRIL 2K B 002 edzővel 

 
  magasfényű változatnál: 

    3 tömegrész REZAKRIL 2K „A"  
1 tömegrész REZAKRIL 2K „B" 002 

  selyemfényű változatnál 
     4 tömegrész REZAKRIL 2K „A” 
     1 tömegrész REZAKRIL 2K „B” 002 
   
  matt változatnál  

5 tömegrész REZAKRIL 2K „A” 
1 tömegrész REZAKRIL 2K  B 002 
 

REZAKRIL 2K B 005 edzővel 

 
  magasfényű változatnál: 

    5 tömegrész REZAKRIL 2K „A"  
1 tömegrész REZAKRIL 2K „B” 005 

  a selyemfényű változatnál 
     6 tömegrész REZAKRIL 2K „A” 

1 tömegrész REZAKRIL2K  „B” 005 
  a matt változatnál  

7 tömegrész REZAKRIL 2K „A” 
1 tömegrész REZAKRIL 2K „B” 005 
 

  Fazékidő: 20 °C-on ,   8 óra 
 
Száradási idő 20 °C-on:  
 Porszáraz,        1 óra 

Ragadásmentes:    max.   2 óra 
száraz :     max 24 óra 

Bevonat külseje:      egyenletes,   
Rugalmasság, mélyhúzással:    min. 7 mm 

 
Hőállóság   tartósan  -40 ºC-tól  130 ºC-ig 
    rövid ideig  -50 ºC –ig 160 ºC-ig 
 
(A hőállóság függ  a színtől is. A fehér és fekete hőállósága a 180 ºC-t is eléri) 
 
Fényesség:  magasfényű,    selyemfényű,     matt  
  
Színválaszték:  

Alapszínek (REZAKRIL 2K ZOMÁNC „A": fehér 100; fekete 300; sárga 410; 
okker 450; narancs 490; zöld 600; kék 700; vörös 800; piros 820, 821; bordó 
830),  és a RAL, NCS, DB színkártya szerinti színek vagy igény szerint 
bármilyen színválaszték. 
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Elméleti kiadósság:  
 
Rezakril 2k B 002 edzővel  levegős szórásra     0,14 kg/m²/40 µm  
Rezakril 2k B 005 edzővel  hengerlésre,vagy airless szórásra     0,28 kg m²/80 µm 
             
A gyakorlati kiadósság függ a felhordás módjától, a festendő tárgy kialakításától, a 
„festő kezétől”. 
 
   VOC:    360 g/l    
     
Felhordási körülmények:  

Minden festendő felület legyen száraz. A festés és a száradás alatt a levegő, a 
felület, és a környezet hőmérséklete legyen +15 és +25 oC között . A levegő relatív 
páratartalma ne haladja meg a 65 %-t. Az acél felületi hőmérséklete legyen legalább 
3 oC-al a harmatpont felett.  

Felhordás    
 
Használat előtt az „A" komponenst gondosan fel kell keverni, majd a keverési 
aránynak megfelelő tömegrészben, hozzá kell adni az aktuális szükséges „Rezakril 
B” komponenst.  
A keverési arány mindig a hígítatlan komponensekre vonatkozik. 
 
Levegős szórásra a Rezakril 2k B 002-t,  
hengerlésre, ecsetelésre, tartálybelső festésére vagy airless szórásra  a 
Rezakril 2k B 005-t javasoljuk!  
 
 A homogenizált anyagot REZAKRIL 2K HÍGÍTÓ 550-el kell a felhordási viszkozitásra 
beállítani. A hígított anyag 20 °C hőmérsékleten a komponensek összekeverését 
követő 8 órán belül változatlan viszkozitású marad, ezután sűrűsödhet. Magasabb 
hőmérsékleten a feldolgozhatósági idő csökken. 
 A REZAKRIL 2K ZOMÁNC-ot egy vagy két rétegben célszerű korróziógátló 
alapozóval (pl.  EPODUR HS KORRÓZIÓGÁTLÓ TÖLTŐALAPOZÓ, REZAKRIL 2K 
KORRÓZIÓGÁTLÓ TÖLTŐALAPOZÓ) bevont, megcsiszolt, száraz, portalanított 
felületre felszórni. A festendő felületnek portól és mindenféle szennyeződéstől 
mentesnek kell lennie. A második réteg 1-2 óra elteltével már felhordható ( nedves a 
nedvesre). 8 órás száradási idő elteltével már csiszolható, majd portalanítást 
követően felhordható a második réteg.  Szobahőmérsékleten a bevonat 24 óra alatt 
megszárad. Emelt hőmérsékleten a száradási idő jelentősen csökken.   
 
Hígítás: REZAKRIL 2K HÍGÍTÓ 550  
 
Tárolási garanciális idő: hibátlan göngyölegben tárolva az „A" komponens a 
gyártástól számított 24 hónapig, a „B" komponensek 12 hónapig. 
 
Csomagolás: „A" komponens: 1 literes, 4 literes fémdobozban, 20 és 25 kg-os  
   kiszerelésben, fémkannában  
  „B"002 komponens: 0,4 L, 1,0  L, 5,0 L és 20 L egységben. 
  „B"005 komponens: 1,0  L, 3,0  L 
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Tűzvédelmi előírás: A B tűzveszélyességi fokozatba tartozik. Tűz és 
robbanásveszélyes. 
 
Egészségre káros anyagtartalom: mindkét komponens kb. 5 %-ban aromás 
szénhidrogént tartalmaz. Feldolgozása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, 
védőszemüveg vagy védőálarc) használata javasolt. 
 
Szállítási feltételek: 
Lobbanáspont: >24 ºC 
ADR/RID:  3.III 
UN szám:   1263 
IMCO:   3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi 
körülményekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben szakembereink 
tanácsadását javasoljuk igénybe venni! 
 
 
 
 
 
Gyártja :  Budalakk  Innova Kft. 1044 Budapest  Váci út 40 
    

Telefon: +36-1-369-7406             Tel/Fax: +36-1-369-7413 
web: www.budalakkinnova.hu             e-mail: festekudvar@budalakkinnova.hu 

http://www.budalakkinnova.hu/
mailto:festekudvar@budalakkinnova.hu

