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ПРИЗНАЧЕННЯ

Система фарбування призначена для захисту металоконструкцій від корозії
(сільськогосподарської техніки, вантажного й підіймального устаткування, мостових
споруд та естакад, зовнішньої поверхні ємностей для зберігання нафти й
нафтопродуктів, гідротехнічних споруд).

Висока стійкість до: механічного та абразивного впливу, УФ-випромінювання, хімічного
впливу (до бризків мінеральних і рослинних масел, парафінів, аліфатичних
нафтопродуктів і хімічних речовин помірної агресивності), атмосферного впливу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАНЕСЕННЯ

Рекомендована товщина сухої плівки: Система фарбування включає в себе нанесення
3-4 шарів загальною товщиною від 180 до 240 мкм для захисту металоконструкції від
корозії згідно з ДСТУ ISO12944-5.

Не рекомендується нанесення надмірно товстого шару, бо це може призвести до
пошкодження покриття. Перед нанесенням наступного шару фарби, кожен попередній
шар після висихання потрібно відшліфувати та знежирити задля збільшення
міжшарової адгезії.

Час висихання емалі за температури  (20 ± 2) ° С

до відлипу (ступінь 3) не більше ніж 1 год

до перекриття не менше ніж 6 год

до транспортування не менше ніж 24 год

до повної полімеризації не менше ніж 10 діб

Експлуатаційна придатність забарвлених виробів визначається повним затвердінням
покриття. Час повної полімеризації залежить від температури повітря й поверхні, що
фарбується, вологості, циркуляції навколишнього повітря, товщини шару.

НАНЕСЕННЯ: ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Сталева поверхня:

Всі гарячі та зварювальні роботи слід завершити до початку робіт із підготовки
поверхні. Поверхню слід очистити від забруднень. Бруд і сміття слід прибрати з усіх
поверхонь.



ISO 9001:2015

ҐРУНТ-ЕМАЛЬ
Антикорозійна пентафталева 3 В 1 «S»
ТУ У 20.3-2628800418-002:2017 Зміна №2.1: 2019

Для знежирення поверхні використовується розчинник. Особливо ретельно
знежирюються місця, забруднені мастилом та індустріальними маслами. Прихватки й
тимчасові конструкції мають бути видалені. Гострі кромки й кути необхідно заокруглити
із радіусом не менше 2 мм. Зварні шви мають бути гладкими, цільними, без пір, тріщин,
розривів, з плавним переходом від зварного шва до основного металу, та відповідати
ступеню Р2 з ISО 8501-3. Зварювальні бризки мають бути видалені.

Абразивоструменеве очищення:

Для очищення металевої поверхні застосовують методи дрібоструменевої або
піскоструменевої обробки до ступеня не нижче Sа 2 (відповідно до ІSО 8501-1).

Більш ретельна підготовка поверхні збільшить термін використання покриття. Інтервал
між абразивоструменевим очищенням і нанесенням системи покриття не повинен
перевищувати 24 години (в умовах зниженої цехової вологості нижче за 60%), і 16 годин
за вологості 60-80%. Допускається локальне використання очищення ручним або
механічним інструментом до ступеня не нижче St2 (ІSО 8501-1).

Застарілі покриття

Поґрунтовані металеві поверхні повинні бути очищені від пилу, бруду та хиткого
покриття. Рекомендується обробка наждачним папером або шліфувальною машиною з
подальшим знепилюванням до пошкодження.

УМОВИ НАНЕСЕННЯ

- температура повітря від +3 до + 30° C;
- відносна вологість повітря:: не більше ніж 75%;
- для запобігання утворенню конденсату, температура поверхні, що фарбується,

повинна бути як мінімум на 3°C вище за точку роси;
- температура готової суміші емалі повинна бути вище за 15° C;
- поверхня, що фарбується, повинна бути сухою та очищеною від льоду;
- відсутність опадів;
- під час нанесення покриття та сушки у закритих приміщеннях, слід забезпечити

належну вентиляцію.

СПОСОБИ НАНЕСЕННЯ

Безповітряне розпилення:
- Діаметр сопла: 0,015-0,021 дюйми.
- Тиск: 140-170 бар.
- Рекомендована кількість розчинника: до 5% від об’єму фарби..
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Допускається: Пневматичне розпилення:
- Діаметр сопла: 1,6-2,2 мм
- Тиск: 2,5-3,5 Бар
- Рекомендована кількість розчинника: до 10% від об’єму фарби.
- Рекомендується контролювати загальну товщину покриття!

Збільшення ступеню розведення матеріалу може призвести до зниження товщини й
захисних властивостей покриття !!!

В якості розріджувача для матеріалу можна використовувати: КСИЛОЛ, О-КСИЛОЛ.
Рекомендується контролювати якість використовуваного розчинника, бо від цього
залежить якість покриття та його експлуатаційна придатність.

Пензель, валик
Використовувати у разі фарбування поверхонь зварних швів, можливих щілин, болтів і
важкодоступних місць, і ремонтного фарбування невеликих ділянок покриття.
Рекомендована кількість розчинника: до 5% від об’єму фарби.

ПРИГОТУВАННЯ

Для приготування матеріалу, його основу в заводській тарі ретельно перемішують не
менше ніж 5-7 хв до однорідного стану (рівномірного розподілу пігменту) за допомогою
пожежо- та вибухобезпечної електричної або пневматичної мішалки зі спеціальною
насадкою. Необхідно забезпечити ретельне перемішування матеріалу до дна, у тому
числі й по краях відра. Повнота перемішування встановлюється візуально за
допомогою спеціальних пристроїв (ліхтар, щуп тощо.).
У разі необхідності розбавити (див. СПОСОБИ НАНЕСЕННЯ).

Матеріал пожежонебезпечний! БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ! Дотримуватися правил пожежної
безпеки. Роботи проводити в умовах ефективного обміну повітря. Застосовувати засоби
індивідуального захисту: захисний костюм, спеціальне взуття, рукавички, окуляри й
респіратор, при нанесенні розпиленням – маску з подачею свіжого повітря. Не
допускати потрапляння в очі, органи дихання та травлення! У разі потрапляння в очі,
негайно рясно промити теплою водою та звернутися до лікаря. У випадку потрапляння
на шкіру, змити водою з милом або очистити із застосуванням спеціальних очисних
засобів.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати основу та затверджувач у закритій тарі, не допускати потрапляння вологи та
прямих сонячних променів за температури  від -10 до +40° С;

Під час транспортування та зберігання відкривати упаковку забороняється.


