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Kód   6549/XXXX 
 
 

POPIS         SCUDOFERRUM                          
   PITTURA SINTETICA METALLICA GRANA GROSSA 
                     PER  LAMIERA  ZINCATA 

kovářská metalická syntetická barva Hrubozrnná antikorozní 
jednovrstvá(1SCH) i na pozinek plech 

 
ODSTÍN  /0000  ŠEDÉ ŽELEZO                
                   /0401 STŘÍBRNÝ 

Dále tónování na MIX SMALTOSISTEM dle vzorkovnice 
Scudoferrum  

                   
PŮVOD A OBLAST POUŽITÍ 
Syntetická barva se železitou slídou na bázi zvláštních modifikovaných alkydových pryskyřic a 
speciálního kovového šupinkového (lamelárního) pigmentu, který vytváří želvový film. 
Tohle propůjčuje výrobku velmi vysokou odolnost vůči fotochemické a fotokatalitické degradaci, která 
normálně je odpovědná za loupání filmu vystavenému ultrafialovému záření a nepříznivým 
povětrnostním podmínkám. 
Oblast použití: používán na ochranu ocelových struktur a taky pro povrchy pozinkovaného plechu  
typu: mosty, ploty, zábradlí, rošty, mříže, lucerny, sloupy, plech. střechy atd. ... 
 

 
PŘÍPRAVA VÝROBKU 

 
ŘEDĚNÍ:      
 - pro aplikace štětcem 
   zředit  5-10%   našimi syntetickými ředidly 9031 (S6006)/ nebo 9037/ (S6001) 

- pro aplikace stříkáním                                  
  zředit  15-20%   našimi syntetickými ředidly 9031 (S6006)/ nebo 9037/ (S6001) 

- pro aplikace namáčením 
  zředit 10-15% naším syntetickým ředidlem 9037/ 
 
 

 

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY              
FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY 

                                                   /0000  /0401  Tol. M.J.      Metoda ALCEA 
Specifická váha...…………....... 1,449  1,399                (± 0,05) kg/l  ME 14 

* Visk.Ford 8/20°C..………......  30-35”                                                  sekundy ME 16 
  Sušina váhová.......………….....  70,5%              67,7%             (± 2)   kg/kg  ME 15 
  Váha sušiny v objemu....………..32.0%             31.0%            (± 1) l/kg  ME 15 
  Objem sušiny v objemu....………46,4%             43,3            (± 2)  l/l  ME 15 
  Bod vzplanutí………....  > 21°C                                 °C  ME 12 
  (Abel Pensky uzavřený pohár) 
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TEORETICKÁ VÝTĚŽNOST při  30 mikronech suchého filmu...10,3 – 10,7             m²/kg      ME 82 
                                      80        “             “                     3,9 –  4,0               m²/kg      ME 82 
                                                             30 mikronech suchého filmu....14,4 – 15,5            m²/l         ME 82 
                                         80         “             “              …....5,4 – 5,8              m²/l         ME 82 
Doporučená tloušťka nátěru   80  mikronů suchého filmu  
 
SUŠENÍ    (METODA  -  ALCEA ME 81) 

                                    * bez prachu.……............ 40´ 
                                       suchý na dotyk.……...... 12 hod                       
                                       Přetíratelný ……............ 12 hod sebou samým 

 
CHARAKTERISTIKY SUCHÉHO FILMU 

• Lesk při 60°................................... 1-3          (METODA - ALCEA ME 60) 
 
MECHANICKÉ CHARAKTERISTIKY 
Tažení Erichsen.............................. 9,8       (METODA - ALCEA ME 33) 
Ohýbání 4 mm.............................. OK       (METODA - ALCEA ME 37) 
Mřížkování ..................................... 0         (METODA - ALCEA ME 39) 
(0 = žádné oddělování   5 = úplné oddělování) 

 
ZKOUŠKY ODOLNOSTI  
Na základě zkoušek vykonaných v laboratoři při aplikaci přímo na plech 80 µ suchého filmu se dosáhne 
odolnost  500 hod vůči solné mlze (metoda ASTM B  117 UNI  ISO  9227); se základním nátěrem  
RIVALMINIO  nebo FERRUM 6586/ se dosáhne odolnost vyšší než 1.000 hod v solné komoře. 
 

ZPŮSOB A PŘÍPRAVA PODKLADU 
POZINKOVANÝ PLECH - Je nezbytná důkladné vyčištění na odstranění mastnot a tuku použitím 

odmašťovadel a  mořidel doporučených výrobcem. 
 
ŽELEZNÉ POVRCHY - Odmaštění s rozpouštědly anebo s alkalickými odmašťovadly,  
 fosfoodmašťování, pískování. 
Tuhle barvu je možné použit jako základní nátěr i jako vrchní nátěr (1 SCH), avšak na dosažení velmi 
vysokých odolností je možný základní antikorozní nátěr  jako jsou naše: 6273, 6274, 6275, 6276          

  

APLIKAČNÍ PODMÍNKY     - Stříkáním, máčení, natíráním (štětec, váleček)                      
 

NÁSLEDUJÍCÍ ÚPRAVY       
Vzhled aplikovaného filmu je stříbřitý a poněkud nerovný (pískovitý), ale to nepoškozuje    odolnost 
filmu  vůči nečistotě (špině);  doporučuje použit tento výrobek na všechny aplikace, kde je vhodná 
vrchní úprava typu kovaného železa. 

 
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. 
 

************************** 
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* 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.  


