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KIRON 70 
Антикорозионен емайллак с ефект на „стара платина” 

Серия: 277 
 
  
Описание 
 
KIRON 70 е емайллак за външно и вътрешно приложение. Антикорозионна защита и 
завършващо покритие с ефект на „стара платина”. Изключително устойчив на атмосферни 
влиания. 
 
 
Основа за нанасяне 
 
Продуктът е подходящ за вякакъв вид метали – врати, рамки на прозорци, огради, решетки и 
др. Подходящ за вътрешни и външни повърхности 
 
 
Технически характеристики 
 
Състав: алкидна основа с алуминии, цинков фосват и железен оксид 
Разтворител: алифатни хидрокарбони 
Разход: 8 – 10 кв.м. с литър за една ръка  
Брой ръце: мин. 2 бр. 
Разреждане: Turpentine 5200010 или Synthetic thinner 5210011 
Време за съхнене: повърхностно до 30 минути, комплексно след 4 часа, нанасяне на 
следващо покритие след 12 часа при 25С и 65% влажност 
Капилярна водоабсорбация: UNI 8910: 1,50 +/–  0,05 kg/l  
Водоизпарителна устойчивост: UNI 8902: 7000 +/– 10% на 25С  
 
 
Подготовка на повърхността 
 
Не обработвани метали: почистете от прах и боклуци, ако няма ръжда и повърхността е нова 
премахнете всички остатъци от масло или други препарати. Уверете се че повърхността е 
напълно суха и тогава нанесете KIRON 70 според инструкциите. 
Боядисвани и ръждясали метали: премахнете всички пластове боя, ако има ръжда я 
прешкуркайте до здрав метал, почистете от прах и боклуци. Уверете се че повърхността е 
напълно суха и тогава нанесете KIRON 70 според инструкциите. 
 
 
Употреба 
 
Брой слоеве: мин. 2 бр. 
Разход: 8 – 10 кв.м. с литър за една ръка 
Разреждане: Turpentine 5200010 или Synthetic thinner 5210011 
Време за съхнене: повърхностно до 30 минути, комплексно след 4 часа, нанасяне на 
следващо покритие след 12 часа при 25С и 65% влажност 



Температура на въздуха: мин. 5С / мах. 35С 
Отн. влажност:  < 80% 
 
Инструменти за нанасяне: четка, мече, пръскалка или компресор. 
 
Когато нанасяте KIRON 70 с четка или мече е необходимо да го разредите от 3-5% с 
Turpentine 5200010 или Synthetic thinner 5210011. Ако нанасяте с пръскалка KIRON 70 
разредете до 15% с Turpentine 5200010 или Synthetic thinner 5210011. Ако използвате 
компресор разредете продукта с Turpentine 5200010 или Synthetic thinner 5210011 спрямо 
дюзата с която разполагате. Не нанасяйте продукта ако има повишена кондензация в 
помещението или повърхността е директно изложена на слънце. Разбъркайте преди да 
нанесете. Като приключите работа измийте инструментите не оставяйте материала да изсъхне 
на тях. 
 
 
ОЦВЕТЯВАНЕ 
 
KIRON 70 се предлага в 9 основни цвята (бази) и може да бъде оцветен в над 40 цвята с 
Marcromie tinting system 
 
 
Съхранение на продукта 
 
Температурата на съхранение на продукта е от +5 до +30С. В оригинални опаковки и при  
правилно съхранение срокът на годност е 2 години. 
 
 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ 
 
Пазете очите и  лицето! 
В случай на попадане в очите, незабавно ги промийте обилно с вода и се консултирайте с 
медицинско лице. 
Пазете от деца! 
Използвайте продукта съгласно нормите за хигиена и безопасност: след използване не  
изхвърляйте кутийките в околната среда. Отпадъците трябва да бъдат свързани към 
строителните отходни места. 
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„Сан Марко Варна” ООД и IL COLORIFICIO SAN MARCO гарантират, че представената информация е основана 
на добрия опит и лабораторно-техническите изпитания. Не можем да поемем никаква отговорност за получените 
резултати, ако нещата не се намират под наш контрол. Препоръчваме винаги да се проверява годността на 
продукта привсеки отделен случай. За всяка друга информация във връзка с техническите данни, се обръщайте 
към техническия персонал на “Сан Марко Варна” . 
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