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Kód   6539/ 
 
 

POPIS                   SCUDOFERRUM                          
    PITTURA  SINTETICA METALLICA PER ESTERNO 

kovářská syntetická metalická barva Jemnozrnná 
antikorozní jednovrstvá(1SCH) 
 

ODSTÍNY: 0000-černá, 0401-stříbrná a všechny odstíny dle vzorkovnice   
SCUDOFERRUM 

 
                
PŮVOD A OBLAST POUŽITÍ 
Antikorozní syntetická barva na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic a se železitou slídou 
vybavenou dobrou aplikovatelnosti a vynikající odolností vůči korozi. 
 
Je zvláště vhodná na nátěry mostů, plotů, zábradlí, rošty, mříži, luceren, sloupů, a všude tam,  
kde se požaduje vrchní úprava typu kovaného železa. 
 
 

PŘÍPRAVA VÝROBKU 
ŘEDĚNÍ:      
 - pro aplikace štětcem 
   zředit  5-10%   našimi syntetickými ředidly 9031/ nebo 9037/ (S6001) 

 - pro aplikace stříkáním                                  
   zředit  15-20%   našimi syntetickými ředidly 9031/ nebo 9037/(S6001) 
 - pro aplikace namáčením 
   zředit 10-15% naším syntetickým ředidlem 9037  
 
 

APLIKAČNÍ PODMÍNKY               
− Stříkáním: talířová pistole 
− Štětcem 
− válečkem 
− Namáčením (ponoření) – při udržování výrobku za stálého míchání 

                

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY              
FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY 

                                                       M.J.      Metoda ALCEA                       
Specifická váha...………….......  1,465 – 1,489                kg/l  ME 14 

* Visk.Ford 8/20°C..………......    25-30”                                                  sekundy ME 16 
  Sušina váhová.......………….....  73,0 – 74,0%                  kg/kg  ME 15 
  Váha sušiny v objemu....………..34,0 – 34,8%                      l/kg  ME 15 
  Objem sušiny v objemu....………50,8 – 51,1%                            l/l  ME 15 
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CHARAKTERISTIKY SUCHÉHO FILMU 
• Lesk při 60°................................... 1-3          (METODA - ALCEA ME 60) 

 
 
TEORETICKÁ VÝTĚŽNOST při  60 mikronech suchého filmu... 5,0 – 6,0             m²/kg       ME 82 
                                      80        “             “                     4,0 –  4,5             m²/kg       ME 82 
                                                        
Doporučená tloušťka nátěru:   80  mikronů suchého filmu dosažitelných se 2 – 3 nátěry 
 
 
ZASYCHÁNÍ   (METODA  -  ALCEA ME 81) 

                                      bez prachu.……............ 40´ 
                                       suchý na dotyk.……...... 12 hod  
                         suchý hloubkově ….......  18 hod. 
                                       Přetíratelný ……............ po 18 hod  

 

ZPŮSOB A PŘÍPRAVA PODKLADU 
- Podklad dobře odmaštěn a zbaven rzi. 
Na vylepšení odolností vůči korozi se doporučuje základní antikorozní nátěr  typu našeho  
6586/   ANTIRUGGINE  AL FOSFATO DI ZINCO 

 
 

 
 

USKLADNĚNÍ:  Pozor!: Produkt musí byt uskladněn ve svých originálních obalech, chráněný před 
tepelnými zdroji,  při teplotách mezi + 5°C  a  max. + 35°C 

 
USCHOVATELNOST:  Produkt udržován za výše doporučených podmínek je stabilní 24 měsíců od data 
výroby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************** 
 

* Hodnoty označené hvězdičkou  jsou stanovené pro každou přejímku. 
Údaje tohoto technického listu jsou výsledkem početných experimentů  a jsou považované za výborné orientační ukazatele. Aplikační 
způsoby  a pracovní systémy jsou však natolik různorodé, že proto  se nemůže převzít odpovědnost za každý jednotlivý případ.  
Předmětná přepracovaná verze ruší a nahrazuje předešlé vydání. 


