
 

 

Тринат-Антикорозионен цинково- фосфатен грунд 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Подходящ за антикорозионна защита на предварително обработени  железни  и стоманени конструкции  

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- 5 години  защита от корозия. 

- лесен за използване 

- висока устойчивост на атмосферни условия 

Цвят-бяло  

- съхнене: приблизително 2 часа. 

- Нанасяне на нов покривен слой: За всички продукти Trinat след осем часа 

 За продукти, съдържащи естери или кетони и разтворители след  48 часа 

-Съхранение: най-малко 24 месеца на сухо и хладно място,  в оригиналната опаковка, ако не се отваря. 

Техническите характеристики на продукта се определят при 23 ° С и 50% относителна влажност 

РАЗХОДНА НОРМА 

Теоретично 10 м2 / л за дебелина на сух слой от 45-50 микрона 

ПРАКТИЧЕСКА РАЗХОДНА НОРМА 

Разходната норма на практика зависи от различни фактори, като текстура, състояние, начин на 

прилагане, опитност за прилагане на продукта и атмосферните условия 

Условия за обработка 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

За да се формира  необходимия филм (втвърдяване), трябва да се спазват следните условия: 

Температурата на околната среда по време на прилагането и сушене трябва да бъде от 5 ° С до 30 ° С и 

температура на повърхността трябва да бъде най-малко 3 ° С над точката на оросяване. 

Максималната относителна влажност 70%. 

Не нанасяйте върху горещи повърхности (напр. Повърхности, които са изложени директно на слънчева 

светлина). 

 



Подготовка на повърхността  - Желязо и стомана 

Превантивна защита -  Дезоксидация → обезмасляване → грундиране с антикорозионна система Trinat 

грунд 

Продукти за завършване:  Standolit Rapid , Trikolor Aqua, Trikolor Satin Finish, Trinat 

Aqua Kolor, Trinat Kolor, TRINÁT matt enamel paint, Trinat Flexible Durable, Trinat Premium, Trinat Kolor 

Universal, Trinat Radiator  

Инструкции за нанасяне :Нанесете с четка, валяк или пистолет 

Разбъркайте добре преди употреба. 

Разреждане - Готов за употреба, без необходимост от разреждане 

Разтворител за почистване 

С минерален терпентин  веднага след нанасянето, тъй като изсъхналата боя може да се отстранява само 

със силни разтворители. 

Внимание 

Необходимо е да следвате дадените указания, за да постигнете най-добър резултат. 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА 

За допълнителна информация се обърнете към: 

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Будапеща, www.trilak.hu.  

Отдел Обслужване на клиенти: BUDDLCustomerService@ppg.com, 

Факс: (+ 36-1) 421-6236, тел. Гърция: (+30) 2104110222, 

Продуктът може да бъде повлиян от свойствата и качеството на основата. Производителят не носи 

отговорност за всяка грешки и непостигане на перфектни резултати при неправилно приложение на 

продукта или всяко приложение, което не отговаря на горепосочените указания.  


