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KIRON 70 
ANTIKORÓZNY EMAIL S METALICKÝM RESP. STAROŽITNÝM EFEKTOM PRE EXTERIÉR A INTERIÉR.  

Séria 277 

 
POPIS 
KORON 70 je antikorózny email na báze syntetických 
živíc, antikoróznych pigmentov a laminárnych plni�ov, 
�o umož�uje chráni� kovové povrchy pred koróziou. 
V�aka pôsobeniu antikoróznych pigmentov má KIRON 
70 pasivatívne ú�inky, �o aktívne zabra�uje vzniku 
korózie. Jeho špeciálna formulácia poskytuje: 
• pasivatívny efekt – antikorózne pigmenty obsiahnuté 
v produkte spôsobujú pasiváciu, �o zabra�uje vzniku 
korózie 
• bariérový efekt – vo vnútri filmu tvorí špeciálna 
laminárna štruktúra plni�ov paralelné vrstvy, ktoré 
zabra�ujú absorbcii vody, a tým poskytujú výbornú 
vonkajšiu ochranu. 
• štítový efekt – šupinky oxidu železa a hliníka 
obsiahnuté v produkte bránia ultrafialovému žiareniu 
zasiahnu� spodné vrstvy, a tým výrazne spoma�ujú 
opotrebenie pojiva. 
KIRON 70 ponúka v �iernej farbe ve�mi vysokú mieru 
matu. Preto je ve�mi vhodný i na reštaurátorské 
a umelecké práce. 
Vzh�adom na jeho špeciálne vlastnosti a estetický 
vzh�ad, je KIRON 70 vhodný zárove� ako základná 
farba i ako finálna úprava exponovaných kovových 
povrchov aj vo vlhkom prostredí alebo priemyselných 
podmienkach. 
 
VHODNÉ POVRCHY 
• Povrchy zo železa a zliatin železa (brány, ploty, 
zábradlia) 
• Vhodne upravené pozinkované plechy, resp. 
galvanizované povrchy 
• Vhodne upravené �ahké zliatiny 
 
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 
• Pôvod pojiva: modifikovaná alkydická živica 
• Rozpúš�adlo: zmes alifatických uh�ovodíkov 
• Pigmenty a plni�e: oxidy železa, hliník, fosfát zinku 
• Špecifická hmotnos� UNI 8910: 1,50 ± 0,05 kg/l  
• Hustota v �ase balenia UNI 8902: 7000 cps ± 10% 
(spôsob merania Rotothinner, 25°C) 
• Zasychanie (pri 25°C a 65% relat. vlhkosti): na dotyk  
4 hod.; druhá vrstva aplikovatelná po 12 hod. 
 
APLIKÁCIA 
• Podmienky vhodné pre aplikáciu: 
  - Teplota povrchu a vzduchu: Min.+5°C / Max. +35°C. 
  - Relatívna vlhkos� vzduchu:  <80% 
  - Relatívna vlhkos� podkladu: <10% R.H. 
• Vyhýba� sa aplikácii produktu pri kondenzácii na 
povrchu alebo pri priamom slne�nom žiarení 
• Produkt môže by� nanášaný štetcom, valcom alebo 
striekaním  
• Pred použitím resp. riedenim produkt dôkladne 
premiešajte 
• Pri aplikácii štetcom alebo valcom rie�te produkt  
(3-5%) terpentínom alebo syntetickým riedidlom 
• Pri aplikácii striekaním používajte zriedený 
terpentínom alebo syntetickým riedidlom (15%) 

• Pre dosiahnutie maximálnej ochrany proti korózii 
nanášajte produkt v 2 vrstvách v snahe nanies� 
rovnomerný film, ktorý by mal po úplnom zaschnutí 
dosahova� hrúbku najmenej 70 mikrónov 
• Náradie o�istite ihne� po ukon�ení práce terpentínom 
alebo syntetickým riedidlom 
 
VÝDATNOS� 
• 4-5 m2/l pri dvoch vrstvách zodpovedajúcich 70 
mikrónom suchého filmu. 
 
FARBENIE 
Produkt je dodávaný vo farebných odtie�och pod�a 
aktuálneho vzorkovníka. Výrobok je rovnako možné 
farbi� systémom MARCROMIE.  
 
SKLADOVANIE 
• Minimálna teplota pre stálos� pri uskladnení: +5°C 
• Maximálna teplota pre stálos� pri uskladnení: +30°C 
• Stabilita produktu v pôvodnom neovorenom balení 
a vhodnej teplote: 2 roky 
 
BEZPE�NOSTNÉ POKYNY 
• Hor�avina. 
• Udržujte mimo dosahu detí. 
• Nevylievajte zbytky produtu do odtoku. 
• Pri aplikácii sprejovaním zabezpe�te dostato�nú 
ventiláciu.  
• Produkt musí by� prevážaný, používaný a skladovaný 
v súlade s platnými normami bezpe�nosti a hygieny. Po 
použití produkt nevyhadzujte do bežného odpadu; 
nechajte ho úplne vyschnú� a naložte s ním ako so 
zvláštnym odpadom.  
 
VÝROBCA 
Colorificio San Marco s.p.a. 
Via Alta 10 
Marcron – Venezia 
Taliansko 
�


