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VULKOSZIL
®
 HŐÁLLÓ EZÜST (RAL 9006) 

 
 
MŰSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: Egykomponensű, szilikon kombinációs alapú hőálló festék. 
 
 
Kereskedelmi elnevezés: 
VULKOSZIL  hőálló ezüst (RAL 9006) 
DEKOTERM hígító 544 
 
Alkalmazási terület: Nagy hőigénybevételnek kitett acél felületek fedőfestésére szolgál. 
Előnyösen alkalmazható kazánok, fűtőcsövek, hőcserélők, kipufogók, kandallók, 
olajkályhák stb. felületvédelmére kb. 500 ºC hőmérsékletig. 
 
Minőségi jellemzők: 
 
VULKIOSZIL  hőálló ezüst 
Külső       homogén eloszlású szuszpenzió 
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 °C-on)   min. 50 s 
Nem illó anyagtartalom    min. 40 % 
Sűrűség      0,97-1,02 g/cm3  
 
DEKOTERM hígító 544 
Külső       áttetsző folyadék 
Sűrűség      0,89-0,92 g/cm3 
 
BEVONAT 
Száradási idő (20 °C-on)  

porszáraz     30 perc 
ragadás mentes (fogásra száraz)  4 óra 
száraz      8 óra 

 
Átvonhatóság (20 °C-on)    önmagával 24 óra múlva 
Fényesség      matt  
 
EU határérték erre a termékre: (A/i) 500 g/l (2010) 
Ez a termék max. 500 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
 
Színválaszték      ezüst (RAL 9006) 
 
Elméleti kiadósság     0,10 kg/m² (30 µm) 
A gyakorlati kiadósság függ a felhordás módjától. 
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HASZNÁLAT 
 
Felület előkészítés: A VULKOSZIL hőálló ezüst fémtiszta, rozsdamentes és zsírtalanított 
acél, öntöttvas illetve alumínium felületekre közvetlenül is felhordható. Nagyobb korróziós 
igénybevétel esetén ajánlott DEKOTERM cinkporos alapozót használni. 
 
Felhordási mód: A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni. A felhordási 
viszkozitást DEKOTERM hígító 544-el kell beállítani. A VULKOSZIL  hőálló festék 
felhordása a felületre ecseteléssel vagy szórással egyaránt történhet. Célszerű két réteg 
felhordása, rétegenként 30 µm rétegvastagságban.  
A termék alkalmazása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőszemüveg, 
védőruha) használata javasolt. 
 
Átvonhatóság: A rétegek között 24 óra száradást kell biztosítani. A bevonat a teljes 
átkeményedést kb 200 ºC-ra történő, 2 órás felfűtés után éri el.  
 
Hígítás: DEKOTERM hígító 544-el vagy aromás hígítóval. 
 
Tárolási, garanciális idő: Az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva, 
a gyártástól számított 12 hónap, hígító esetén 24 hónap. 
 
Csomagolás: 0,75-4 literes, 20 kg-os egységekben, hígító esetén 5 literes egységben. 
 
 
 
Szállítási információ: 
ADR/RID:  3,III 
UN szám:   1263, FESTÉK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi 
körülményekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben javasoljuk szakembereink 
tanácsadását igénybe venni! 


