
Popis:

Odporúčané použitie:

Prevádzková teplota

Certifikáty / Schválenia:

Dostupnosť:

HEMPATHANE FAST DRY 55750 je dvojzložková polyuretánová náterová hmota. Vytvrdzuje 
alifatickým izokyanátom. Má dobrú stálosť farebného odtieňa a lesku. Obsahuje zinkfosfát.

Ako vysoko nanášavý jednovrstvový náterový systém v súlade s ustanoveniami VOC na ochranu 
oceľových konštrukcií v mierne koróznom prostredí.
V náterovom systéme môže byť použitý aj ako podkladový alebo vrchný náter.

Maximum, len za sucha: 120°C/248°F (viď. POZNÁMKY na druhej strane)

Súčasťou ponukového listu. Miestna dostupnosť proti potvrdeniu.

V súlade s európskou normou European Fire Standard EN 13501-1; klasifikácia B-s1, d0.

55750: BASE (Báza) 55759: CURING AGENT (Tužidlo) 97050

Údajový list
HEMPATHANE FAST DRY 55750

FYZIKÁLNE ÚDAJE:

Uvedené fyzikálne konštanty sú nominálne hodnoty podľa schválených predpisov firmy Hempel.

Čísla odtieňov/odtiene:
Konečný vzhľad:
Obsah sušiny, %:
Teoretická výdatnosť:

Obsah VOC:
Plne vytvrdený:

Suchý na dotyk:
Špecifická hmotnosť:
Bod vzplanutia:

-

12170* / Šedá.
Polo-lesklý
65 ± 2
6.5 m2/liter [260.6 sq.ft./US gallon] - 100 μm/4 mils

1 približne hodín(y) pri 20°C

7 deň / dní 20°C

- *Ďalšie odtiene sú dostupné prostredníctvom MULTI-TINT systému.

29 °C [84.2 °F]
1.4 kg/liter [11.9 libry/americký galón]

328 g/l [2.7 libry/americký galón]
Doba skladovateľnosti: 3 roky v prípade prípravku BASE a 2 roky (25°C) od dátumu výroby v prípade prípravku CURING 

AGENT.

Suchý pre manipuláciu: 4 približne hodín(y) pri 20°C

ÚDAJE PRE NANÁŠANIE:

Verzia; miešané produkty:
Pomer miešania:

Metóda aplikácie:

Riedidlo (max. objem):

55750

9.1 : 0.9 Objemovo
Bezvzduchové striekanie (viď. POZNÁMKY na druhej strane) / Štetec (viď. POZNÁMKY na druhej 
strane)
08080 (5%) / 08080 (5%)

Doba spracovateľnosti:
Veľkosť ústia trysky:

2 hod. 20°C
0.015 - 0.021 "

Tlak na tryske: 200 - 250 bar [2900 - 3625 psi] (Údaje pre bezvzduchové striekanie sú odporúčané a môžu byť 
prispôsobené)

Odporúčaná hrúbka náterového 
filmu, suchá:

100 µm [4 mils]

Odporúčaná hrúbka náterového 
filmu, mokrá:

150 µm [6 mils]

Pretierací interval, min:  viď. POZNÁMKY na druhej strane
Pretierací interval, max:  viď. POZNÁMKY na druhej strane

BASE (Báza) 55759: CURING AGENT (Tužidlo) 97050

Bezpečnosť: Pri manipulácii postupujte opatrne. Pred a počas použitia dodržiavajte všetky bezpečnostné inštrukcie 
na nálepkách balení, zoznámte sa s pokynmi v Kartách bezpečnostných údajov výrobkov firmy Hempel 
a dodržiavajte platné bezpečnostné predpisy.

HEMPEL'S THINNER 08080Čistenie náradia:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
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PRÍPRAVA POVRCHU: Nová oceľ: Dôkladne odstráňte olej a mastnotu vhodným detergentom. Soli a iné nečistoty odstráňte 
omytím vysokotlakou čistou vodou. Abrazívne otryskanie na minimálne Sa 2½ (ISO 8501-1:2007) s 
povrchovým profilom odpovedajúcim Rugotestu č. 3, min. N9a, alebo ISO komparátor, medium (S).
Aplikujte ihneď po dokončení čistenia. Akékoľvek poškodenie dielenského základného náteru a 
kontamináciu zo skladovania a výroby je nutné pred pretieraním dôkladne očistiť. Oceľ, údržba: Olej,
mastnotu a pod. odstráňte vhodným detergentom. Soľ a iné nečistoty odstráňte pomocou (vysokotlakej)
čistej vody. Poškodené plochy starostlivo očistite mechanickými nástrojmi na St 3(malé plochy) alebo 
abrazívne otryskajte na min. Sa 2, najlepšie na Sa 2½. Lepšia príprava povrchu zvýši životnosť náteru.
Alternatívou k suchému očisteniu môže byť otryskanie vodou na Wa 2 - 2½ (pôsobenie atmosferickej 
korózie) / Wa  2½ (ponor) (ISO 8501-4:2006). Pred aplikáciou je prípustný stupeň okamžitej korózie 
maximálne M (pôsobenie atmosferickej korózie), najlepšie L (ponor) (ISO 8501-4:2006). Okraje upravte 
do stratena na zdravý a neporušený povrch. Odstráňte zvyšok prachu. Na povrchoch s jamkovou 
koróziou sa môže vyskytovať nadmerné množstvo zvyškov solí, ktorých odstránenie môže vyžadovať 
otryskanie vodou, mokré abrazívne otryskanie, alternatívne suché abrazívne otryskanie, opláchnutie 
vysokotlakou vodou, vysušenie a nakoniec znovu suché abrazívne otryskanie.

APLIKAČNÉ PODMIENKY: Nanášajte výlučne na suchý a čistý povrch s teplotou vyššou, ako je hodnota rosného bodu, aby 
nedochádzalo ku kondenzácii. Minimálna teplota vytvrdzovania je: -10°C/14°F
Pri bode mrazu a teplotách pod bodom mrazu vzniká nebezpečenstvo tvorby ľadu na povrchu, čo 
obmedzí priľnavosť náteru. Na vytváranie filmu môžu nepriaznivo vplývať dažďové prehánky, vysoká 
vlhkosť alebo kondenzácia počas aplikácie a nasledujúceho intervalu po aplikácii: 8 hod,20°C.
Počas aplikácie a zasychania v uzavretých priestoroch zabezpečte dostatočné vetranie.

PREDCHÁDZAJÚCI NÁTER:

NÁSLEDNÝ NÁTER:

Žiadny, alebo podľa špecifikácie.

Žiadny(e).

POZNÁMKY: CURING AGENT (Tužidlo) 97050: je citlivé na vzdušnú vlhkosť. Skladujte na suchom mieste a pevne 
uzavreté až do doby použitia. Balenie tužidla otvárajte opatrne, pretože nádoba môže byť natlakovaná.
Aj malé množstvo vody rozmiešané vo farbe môže mať za následok zníženie doby spracovateľnosti 
náterovej hmoty a vznik defektov vo výslednom náterovom filme.

Stabilita odtieňov/odtieňa:

Atmosferická / prevádzková teplota:

Farebná stálosť pri niektorých odtieňoch môže byť ovplyvnená vystavením silným chemickým 
atmosférickým podmienkam.
 Toto nemá vplyv na vlastnosti náteru.
Pri niektorých odtieňoch môžu byť potrebné ďalšie vrstvy náteru pre zabezpečenie plného krytia.

Mierne vyblednutie môže nastať pri teplotách nad: 120°C/248°F.
Produkt bude mäknúť pri teplotách nad: 120°C/248°F.

Aplikácie: K dispozícii je možnosť aplikácie produktu v jednej vrstve. Na trvanlivosť jednovrstvového systému do 
značnej miery vplýva metóda aplikácie. Odporúčaná hrúbka suchého filmu je: 80-120µm. Navyše, v 
súlade s dobrou natieračskou praxou,pred aplikáciou musia byť zle prístuné miesta opatrené 
dodatočným náterom.

HEMPATHANE FAST DRY 55750 Len pre profesionálne použitie.Poznámka:

Pretieranie: Pretieracie intervaly súvisiace s neskoršími expozičnými podmienkami: Pokiaľ je maximálny pretierací 
interval medzi nátermi prekročený, je potrebné zdrsniť povrch pre zabezpečenie vzájomnej priľnavosti.
Po vystavení vplyvom znečisteného prostredia, je nutné pred nanášaním ďalšieho náteru povrch 
dokonale očistiť opláchnutím vysokotlakou čistou vodou a nechať uschnúť.

Špecifikácia nahrádza akékoľvek orientačné pretieracie intervaly uvedené v tabuľke.

X Move PDS Disclaimer to Second page

Pre zabezpečenie dobrej priľnavosti medzioperačného náteru (najmä v prípade dlhých pretieracích 
intervalov) je nevyhnutné, aby bol povrch úplne čistý. Všetky nečistoty, olej a mastnotu je potrebné 
odstrániť vhodným detergentom a následne povrch omyť vysokotlakou čistou vodou. Soli je potrebné 
odstrániť opláchnutím čistou vodou.
Pre kontrolu odpovedajúcej kvality čistoty povrchu sa doporučuje vykonať test na malej ploche pred 
samotným pretieraním.

Pretieracie intervaly:

VYDALA: HEMPEL A/S 5575012170

Hrúbka náterového filmu: V závislosti od účelu a oblasti použitia môže byť špecifikovaná iná hrúbka náterového filmu ako je 
uvedená. Tým sa zmení výdatnosť a môže byť ovplyvnená doba zasychania a interval medzi nátermi.
Bežný rozsah hrúbky náterového filmu je: 60 - 160 µm.

Životné prostredie

Min Max Min Max Min Max

Atmosférické, stredné

HEMPATHANE 20 h None None12 h None4 h

-10°C (14°F) 0°C (32°F) 20°C (68°F)

NR = nedoporučuje sa, Ext. = predĺžený int., m = minúty, h = hodiny, d = dni

Povrchová teplota:
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Tento údajový list výrobku nahrádza všetky skôr vydané.
Vysvetlenia, definície a rozsah - viď Vysvetľujúce poznámky k údajovým listom výrobkov, prístupné na www.hempel.sk. Údaje, špecifikácie, nariadenia a doporučenia uvedené v tomto 
údajovom liste vychádzajú zo skúseností získaných za riadených alebo špeciálne definovaných okolností. Ich presnosť, kompletnosť alebo vhodnosť pre skutočné podmienky 
akéhokoľvek zamýšľaného použitia nie je zaručená a musí byť stanovená Kupujúcim a/alebo Užívateľom.
Výrobky sú dodávané a akákoľvek technická pomoc je poskytovaná v súlade so Všeobecnými podmienkami pre predaj, dodávky a služby firmy Hempel, ak nie je písomne výslovne 
dohodnuté inak. Výrobca a Predajca nie je v žiadnom rozsahu, nad rámec tu uvedeného, zodpovedný za dosiahnuté výsledky, škody, priame alebo následné poškodenia vyplývajúce z 
použitia vyššie doporučeného, uvedeného na zadnej strane listu či inde. Výrobné údaje podliehajú zmenám bez upozornenia a ich platnosť bude automaticky ukončená po piatich 
rokoch od vydania.
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