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OdRezin
PŘÍPRAVEK K OŠETŘENÍ REZAVÝCH PLOCH PŘED NÁTĚREM
Popis výrobku:
OdRezin - přípravek k ošetření rezavých ploch před nátěrem, odstranění rzi a zastavení korozi. OdRezin je kapalina kyselé
povahy. Obsahuje emulzi, která ochrání železo po nezbytně nutnou dobu do dalšího nátěru.
Oblast použití:
Aplikuje se k odstranění rzi všech výrobků ze železa a oceli. Používá se k odrezení plechových střech, okapů, potrubí, plotů,
sloupů, zábradlí, aut a všeho co je železné. Zastaví korozi.
Aplikace:
OdRezin se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním. Před použitím je nutné přípravek důkladně protřepat nebo
promíchat.
Ředidlo:
Technické údaje:
Odstíny:
Vzhled:
Hustota:
Schnutí nátěru:
Kryvost:
Organ.rozpouštědla
TOC:
Netěkavé látky
Těkavé látky
Vydatnost:
Aplikační údaje:
Ředění:
Příprava podkladu:
Teplota:
Skladovatelnost:
Nehořlavá kapalina:

voda

homogenní nepigmentovaná kapalina
cca 1,00 – 1,05 g/cm³
při 20°C
min 1 hod
první nátěr při 20±2°C, 50% vlhkosti
Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu předmětu.

5,36%
3 - 5 m²/l

jedna vrstva

není nutné
stříkání
není nutné
natírání štětcem a válečkem
Mechanické odstranění volných částic kovu a staré barvy, mastnoty a prachu.
Příprava povrchu přímo úměrně ovlivňuje kvalitu nátěru a jeho životnost.
min. +5°C
podkladu a vzduchu
max. +25°C
podkladu a vzduchu
2 roky
při +5°C až 25°C
Nesmí zmrznout

Pracovní postup:
Před použitím dobře promícháme.Zkorodované místa očistíme ocelovým kartáčem nebo hrubým smirkovým papírem a
odstraníme vrstvu měkké rzi, volných částic, zbytky barev a laků. Pravidelně mírně zrezivělý povrch není třeba takto
upravovat, stejně jako zbytek pevně lnoucí rzi po okartáčování zreaguje s nátěrem. Případnou mastnotu odstraníme
benzinem, lihem, saponátem.Na takto připravené místo naneseme štětcem OdRezin v dostatečném množství a necháme
zreagovat. V případě potřeby, je-li vrstva rzi silnější naneseme druhý nátěr. Takto ošetřený kov necháme v klidu 24 hodin.Po
zaschnutí se objeví tmavofialová, černá nebo hnědá vrstva, která je ukazatelem, že OdRezin zreagoval a dlouhodobě ochrání
podklad před korozí. Na takto ošeřená místa můžeme aplikovat veškeré druhy nátěrových hmot, syntetické nebo epoxidové
základní barvy popřípadě vodou ředitelné nátěrové systémy. Doporučujeme nátěry s logem Chytrá barva – SyntPrimer,
21Rezin, Antirezin. Pracujeme s použitím ochranných prostředků, jako jsou brýle a gumové rukavice.
Upozornění, doporučení:
Výrobek je vhodný jako součást nátěrových systémů do prostředí C2 – C4. Není určen k přímému styku s poživatinami a
pitnou vodou a k nátěru dětského nábytku a hraček.
Bližší aplikační instrukce jsou součástí příslušného technologického postupu, který na vyžádání poskytne výrobce.
Informace o nebezpečných vlastnostech výrobku jsou součástí bezpečnostního listu.

