
DENSOLID FK2-C    

 Antikorozní ochrana 

Doporučení pro zpracování 
 

 

Podmínky zpracování     

Teplota zpracování 
podloží +10 až +50 °C 
okolí  +5 až +50 °C 
materiál  +15 až +30 °C 

Teplota podloží a nátěrové vrstvy by měla 
být vždy alespoň 3 °C nad rosným bodem. 
 

 

 
 
 

Povrch oceli 
Stupeň čistoty (ISO 8501-1) min. Sa 2 ½ 
Zdrsnění (ISO 8503-1): 40 - 100 µm 
 
Rel. vlhkost vzduchu ≤ 80 % 

 
Doba zpracovatelnosti při 
                      5 °C            cca. 5 min 
  23 °C cca. 4 min 
  40 °C cca. 3 min 
 
 

 

 Doba tvrdnutí  

přetíratelné při 5 °C cca. 25 min 

 23 °C cca. 15 min 
 40 °C cca. 8 min 
 
nelepivé při  5 °C cca. 60 min 

  23 °C cca. 30 min 
  40 °C cca. 25 min 
 
zatížitelné při 5°C cca.  24 h 

  23 °C cca. 8 h 
  40 °C cca. 7 h 

     

Čištění  Sušení  Srážení hran tovární izolace 

  

• Pokrývané plochy musí být čisté, suché 

a zbavené prachu a mastnost.  

• Všechna znečištění poškozující adhezi 

( tuky, oleje, nátěry a nástřiky ) se před 

nanášením vrstvy odstraní. 

 • Podklad musí být bezprostředně před 

nanášením vrstvy suchý. V případě 

nutnosti lze vysušit propanbutanovým 

plamenem.  

 • Zkosit přechod na tovární izolaci ( úhel 

cca. 30° ). 

• Zamezit “stupňovitému” přechodu na 

tovární izolaci. 

     

Čištění otryskáváním  Zdrsnění tovární izolace  Čištění 

  

• Stupeň povrchové čistoty musí 

bezprostředně před nanášením vrstvy 

odpovídat Sa 2 ½ podle ISO 8501-1. 

• Střední drsnost povrchu oceli je podle 

ISO 8503-1. 

 • Sousedící tovární izolace (PE, PP, 

PUR nebo EP) musí být suchá a čistá a 

před nanášením vrstvy zdrsněna 

(otryskána u EP nebo PUR, pomocí 

smirkového papíru ( zrno 40-60) u PE 

nebo PP). 

 • Zbytky brusného prachnu z povrchu 

oceli a sousedící tovární izolace odstranit. 
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Unsere Produktinformationen, Verarbeitungs- 

empfehlungen  und sonstige Druckschriften beraten 

nach bestem Wissen und kennzeichnen unseren 

Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. 

 Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 

Im übrigen gelten unsere allgemeinen 

Verkaufsbedingungen.  
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Manipulace s kartuší  Vytláčení materiálu  1. vrstva 
  

• Odšroubovat zátku z kartuše a nasadit 

přiložené mixážní zařízení.  

• Podle požadovaného množství 

odříznout špici kartuše až (maximálně) 

k míchací šroubovici (míchací nástavec). 

• Kartuši nasadit do vytláčecího zařízení 

( vytláčecí pistole DENSOMIX) a 

zaaretovat. 

 • Náběh směsi (ca. 5 ml) vyhodit, dokud 

není vytláčena stejnoměrně smíchaná 

směs.  

• Směs lze použít tak dlouho, dokud není 

překročena doba skanutí kapky.  

• Směs, která je želatinové konzistence 

nebo je již zatvrdnuta, se vyhodí a nasadí 

se nová míchací šroubovice ( míchací 

nástavec). 

 • DENSOLID FK2 je nanášen ve dvou 

pracovních krocích.  

• DENSOLID FK2-C (šedý) nanášet ve 

vrstvě na povrch potrubí, dokud je ve 

stavu zpracovatelnosti ( je v plastickém 

stavu). 

     

1. vrstva  1. vrstva  2. vrstva 
  

• Nanesený materiál rozetřít stětcem 

nebo špachtlí. Vyvarovat se vzduchových 

bublin. 

 • Tlušťka vrstvy na “zátah” by měla činit 

cca. 1 mm. 

• Sousedící tovární izolace překrýt 

v rozsahu min. 50 mm. 

• Druhou vrstvu DENSOLIDU FK2-C lze 

nanášet, když první je tak vytvrzena, že ji 

nelze již dále stírat. (při 20°C min. 15 

min.). 

 • Zdrsnění předchozí vrstvy není nutné, 

když přerušení práce mezi dvěma 

pracovními kroky není delší jak 8 hod (při 

20 °C). 

• Před nanášeím vrstvy dát pozor, aby 

podklad byl čistý, suchý a zbavený 

případných nečistot a mastnot.  

• DENSOLID FK2-C (černý) nanášet ve 

vrstvě na povrch potrubí, dokud je ve 

stavu zpracovatelnosti ( je v plastickém 

stavu). 

     

2. vrstva  2. vrstva  Tvrzení a zkoušení 
  • Doba tvrdnutí je závislá na teplotě ( viz. 

podmínky zpracování � doba tvrdnutí). 
• Ne zcela vytvrzenou vrstvu chránit tak 

dlouho před vlhkostí a srážkami, dokud je 

zcela nelepivá.  
• Hotovou vrstvu přezkoušet na 

pórovitost zkušebním napětím 25kV, 

doporučuje se použití spirálových elektrod 

• Nanesený materiál rozetřít stětcem 

nebo špachtlí. Vyvarovat se vzduchových 

bublin. 

 

 • Tlušťka vrstvy na “zátah” by měla činit 

cca. 1 mm. 

• První vrstva z DENSOLIDU FK2-C 

(šedá) by měla být plně překryta. 

• Celková tloušťka obou vrstev by měla 

být minimálně 1,5 mm. 

 

 

ca. 1 mm 

ca. 1 mm 

min. 50 

mm 

ca. 5 ml 


