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CORROLUX 

antirust 

Антикорозионен гла

нцов лак 

Разходна норма: 15-
17 м²/л 

Време за съхнене: 
1-3 часа 

Разреждане: 

До 5% на обем със Smaltolux 

White spirit 

до 12% на обем с Разредител № 1 

Повторно полагане: 
18 часа 

Опаковка: 750 мл, 2,5 л 

Полагане: Четка, валяк, 
пистолет 

 
 

 
 

 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Антикорозионна гланцова лакова боя, подходяща за 

боядисване на както на нови, така и на стари, вече 

ръждясали метални повърхности. Тя е идеалното решение 

за боядисване на метални повърхности само с един продукт 

против ръжда, като по този начин Ви осигурява значителна 

икономия на време и разходи за материали. 

Боята има силна адхезия, много добро изравняване и кратко 

време на съхнене. 
 

 

Гланц Гланцова, с блясък 84-88 единици при 60º. 

Специфично 
тегло 

1,18 - 1,21 кг/л (бяла). 

0,98 - 1,00 кг/л (черна). 

1,00 - 1,20 кг/л (оттенъци). 

Разходна 
норма: 

15-17 м²/л на слой върху правилно 

подготвена повърхност. 

Разреждане 
До 5% на обем с разредител SMALTOLUX WHITE 
SPIRIT за полагане с четка или валяк, и до 12% с 
Разредител № 1 на VECHRO за полагане с 
пистолет. 

Време за 
съхнене: 

Суха при допир след 1-3 часа, в зависимост от 
метеорологичните условия и оттенъка. 

Повторно 
полагане: 

Най-малко 18 часа след полагането. 

Препоръчва се следващият слой да се полага 

след пълното втвърдяване на предишния. 

Посоченото време се удължава при ниски 

температури и висока влажност. 

ЛОС class 
„Специални еднокомпонентни покрития. 

Антикорозионно покритие“ Тип Д. Пределна 

стойност на ЛОС = 500 г/л Максимално 

съдържание на ЛОС в готов за употреба 

продукт = 485 г/л Отговаря на изискванията на 

законодателството и след 2011 г. VOC или ЛОС: 

летливи органични съединения с точка на 

кипене < 250 ºC. 

Защита от 

корозия 

След 240 часа (10 дни) осоляване, продуктът с 

дебелина 100 микрона сух филм, проявява 

отлични качества. 

Оттенъци 
Предлага се в бяло, черно и готови за 

употреба оттенъци, съобразно каталога на 

цветовете. 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

http://www.vechro.gr/
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За да се постигне максимална адхезия, повърхностите трябва да 

бъдат почистени от ронливи материали, като късчета обелена боя и 

ръжда, грес, соли. Почистете повърхността със SMALTOLUX WHITE 

SPIRIT. 

 ПОЛАГАНЕ:  

За да постигнете по-голяма защита срещу ръжда и 

гладко/равномерно покритие, нанесете един или два слоя CORROLUX 

(дебелина на сухия филм 80-120 мм). Уверете се, че всички ъгли и 

труднодостъпни места на боядисаната повърхност са прецизно 

покрити с боя. 
 

 

При работа съхранявайте инструментите си „влажни“, потопени в 

съда с боя или в бояджийската ваничка. Изцедете боята от 

инструментите обратно в кутията и ги почистете веднага с 

разредител, а след това с вода и сапун. 
 

 

Температура на околната среда 8-30οС и относителна влажност по-

ниска от 80%. Неблагоприятните атмосферни условия по време на 

полагане могат да променят крайните свойства на боята. 

 

 

Да се съхранява на хладно място, да се пази от замръзване и пряка 

слънчева светлина. След работа затворете плътно съда с боя. 

Запазете остатъците от боята и ги използвайте повторно. Повторната 

употреба на боите може да сведе до минимум вредното въздействие 

на жизнения им цикъл върху околната среда. 
 

 

Повече информация за опасността на продукта ще намерите в 

информационния лист за безопасност на продукта (MSDS). 
 

 

Преди употреба прочетете етикета. Да се пази от деца. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Техническите данни и инструкции, съдържащи се в този технически лист, се основават на тестовете на 

акредитирани лаборатории и на знанията и опита на научния персонал на дружеството ни. Качеството на продукта 

е гарантирано от дружеството, което спазва изискванията на стандартите ISO 9001, 14001 и Регламент EMAS. Като 

производители ние не носим отговорност за щети или повреди, причинени от неправилното използване на 

продукта и неспазване на инструкциите за употреба. 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ 

СЪХРАНЕНИЕ 

БЕЛЕЖКИ 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

http://www.vechro.gr/

