
       

 

Кривий Ріг, вул. Геологічна, 2а/1    +38 (068) 452-24-42      t-color.com.ua   

FENALKYD 

ШВИДКОДІЮЧИЙ СИНТЕТИТЧНИЙ АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАСІБ, СТІЙКИЙ ДО НІТРАТІВ 

Серія 161 
 

ОПИС 
 
FENALKYD - швидкосохнуча антикорозійна фарба- 
основа, до складу якої входять алкідні і фенольні 
смоли; використовується для підготовки металевих 
поверхонь до фінішного покриття на основі 
хлоркаучуку,  нітроцелюлози. 
Матеріал має гарну криючу здатність і гарно прилягає 
до основи.  
FENALKYD - спеціальний матеріал для промислового 
застосування, де потрібно швидкість висихання, 
подібно до  фарбування промислового обладнання. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: швидковисихаючі алкідні і 
фенольні смоли. 
- - Антикорозійні пігменти: фосфат цинку. 
- Розчинники: суміш аліфатичних вуглеводнів - 
ароматизована. 
- Питома вага згідно UNI EN ISO 2811-1: 1,41±0,05 кг/л 
- В'язкість згідно UNI 8902: 850±30 cps при 25 °C. 
- Час висихання (при 25 °C і відн. вологості 
65%):захищати від пилу – 15 хвилин, на дотик – 30 
хвилин, нанесення фінішного шару після 1 години 
швидковисихаючими і синтетичними емалями, і після 
12 годин емалями на основі нітроцелюлози. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Продукт може наноситися на чорні метали і чавун, 
призначені для роботи в несприятливих умовах, а 
також на будь-металевий об'єкт або механізм. 
FENALKYD є ґрунтівкою і повинен покриватися 
фінішним шаром фарби. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Металева поверхня, яка ніколи не фарбувалася: 
Видалити тверді частинки каламіну (мінерал), а також 
всі частинки іржі за допомогою піскоструйчатого 
пристрою, або ж очистити механічно чи  вручну. 

Очистіть поверхню, переконайтеся, що поверхня 
висохла, і нанесіть FENALKYD. 
Якщо поверхня нова, без каламіну або іржі - досить її 
знежирити. 
Металева поверхня вже пофарбована: 
Очистити поверхню від старого покриття, іржі 
механічно або вручну, відшліфувати старі покриття, 
що добре тримаються на поверхні, щоб вони стали 
шорсткими. 
Очистіть поверхню, переконайтеся, що вона  висохла і 
нанесіть FENALKYD. 
У разі якщо поверхня пошкоджена,  радимо повністю 
очистити від старого покриття за допомогою 
піскострую або ж механічним способом чи вручну. 
Поверхні, очищені шляхом піскоструминної обробки 
до отримання початкового блиску металу повинні 
бути покриті KIRON не пізніше 8 годин. 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: 
мін.+8°C/макс. +35°C 
Відносна вологість повітря: <75% 
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C 
Наносити на суху поверхню. 
- Уникати нанесення матеріалу під прямими 
сонячними променями і при наявності високої 
вологості. 
- Інструменти: пульверизатор. 
- Кількість шарів: мінімум 2. 
- Ретельно перемішати матеріал перед розведенням. 
- Розведення: до 15-30% розчинником для 
швидковисихаючих емалей 5070712. 
- Відразу після використання інструменти очистити 
розчинником Acquaragia 5200010  
- Середня витрата складає 7-8м2/л, з розрахунку 
нанесення 2х шарів, що відповідає сухий плівці 
товщиною 50 мікрон 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Матеріал поставляється в сірому кольорі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 3 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Положення директив Євросоюзу 2004/42/EC не 
застосовується  
Легкозаймистий. Шкідливий для водних організмів, 
може спричиняти тривалий несприятливий вплив на 
водне середовище. Берегти від дітей. Не вдихати 
пари. Не зливати в каналізацію. У разі пожежі 
використовуйте пінні, порошкові, вуглекислотні 
засоби пожежогасіння - використовувати воду 
забороняється. При попаданні всередину слід 
негайно звернутися до лікаря і показати цей 
контейнер або наклейку від нього. 
Використовувати тільки в добре провітрюваних 
місцях. Містить: 2 бутанон оксим - жирні кислоти, солі 
кобальту – може викликати алергічні реакції. 
Продукт повинен транспортуватися, 
використовуватися та зберігатися згідно з діючими 
правилами гігієни і безпеки; після використання не 
викидати у сміття, дати залишкам висохнути і 
поводитися з ними як з особливим видом відходів. 
Для додаткової  інформації необхідно ознайомитися з 
Листом Безпеки. 
 
SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація 
заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-
технічних знаннях; однак неможливо взяти на себе будь-яку 
відповідальність за отримані результати, у зв’язку з тим, що 
застосування матеріалу відбувається без нашого 
безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди перевіряти 
придатність матеріалу в кожному окремому випадку. Даний 
технічний опис анулює і автоматично замінює  собою всі 
попередні. 


