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A TERMÉKISMERTETŐNKBEN SZEREPLŐ ADATOK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! 

Az adatokat legjobb műszaki ismereteink alapján állítottuk össze. Nem térhettünk ki azonban minden – többnyire a felhasználó helyi adottságaiból eredő – részletre. Ezért   
 kérjük, hogy festékeink felhasználása előtt kérdéseikkel keressék fel műszaki vevőszolgálatunkat.          2004. 
 

RUBIN RAPID  
 KALAPÁCSLAKK EZÜST 

 
Felépítés: Módosított alkidgyantát ,UV adszorbenst, adalékokat és oldószereket tartalmaz. 

 

Felhasználási  
terület: 

Műszerek , műszerfalak, elektromos és egyéb gépi berendezések, általában fémfelületek díszítő 
jellegű, kalapácsütés-rajzolatot adó bevonására használják kül- és beltéren egyaránt. A 
kalapácslakk ezüst festék a Rubin Rapid alapszínekkel színezhető. 
 
 
 
 

 MŰSZAKI 
JELLEMZÔK 

RUBIN RAPID KALAPÁCSLAKK  
„ 

VIZSGÁLATI 
MÓDSZER 

 Megjelenés: homogén ezüstszürke színű folyadék  
 Nem illó anyag: %; 105 C, 3 óra; min. 

Kifolyási idő: s; 20 oC; DIN4; min. 
60 

100 
MSZ ISO 1515 
DIN 53211 

    
 Száradási idő: 

- fogásbiztos száraz állapot 
- átszáradási állapot 

       20 °C-on          60 °C-on            
        1óra                 15 perc              
       24 óra                 2 óra                

 
MSZ ISO 3678 
MSZ ISO 9117 
 
 

  
Felületelőkészítés: A Rubin Rapid  kalapácslakk oxidmentesített, zsírtalanított fémtiszta acélfelületeken közvetlenül is 

alkalmazható. Kültéri igénybevétel esetén célszerű Rubin Rapid korróziógátló alapozót használni.  

 Hígítás:  Agrolux  hígítóval, a felhordási viszkozitásnak megfelelően. 
 
 
 

 Felhordási 
körülmények: 

+15 és +25 ˚C közötti hőmérséklet, max 65 % relatív páratartalom. (A páratartalom szárítás 
közben sem lehet magasabb). A festékanyag kikeményedésig vízre, nedvességre érzékeny!  
 
 
 
 
 

 Felhordási módok: Levegőporlasztásos szórás, airless szórás. A kalapácsütésszerű rajzolat a hígítás mértékével, a 
szórási nyomás változtatásával szabályozható. 

 A kalapácslakk hatásfokozót a kész termék tartalmazza. 
 
 

 Kiadósság: 8-10 m2/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben. 
 
 
 
 

 Tárolási  
garanciális idő: 

Az MSZ 13910 szerint eredeti, hibátlan edényzetben tárolva: 
a gyártástól számított 12 hónap. 
 
 
 
 

 Tűzveszélyességi 
besorolás: 
 

Tf II.,  Tűz-és robbanásveszélyes! 
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