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WŁAŚCIWOŚCI I ZALECANY SPOSÓB UŻYCIA

Typ farby
NORRAPID 7 to jednoskładnikowa szybkoschnąca pół-
matowa farba alkidowa z pigmentami chroniącymi przed
rdzą. Nadaje się jako podkład lub warstwa nawierzch-
niowa, a także jako farba jednopowłokowa (DTM).

Typowe zastosowania
Zalecana  jako  podkład  na  powierzchniach  stalowych
czyszczonych  strumieniowo-ściernie  w  środowiskach
o klasie korozyjności C1–C3. Farba NORRAPID 7 na-
daje się szczególnie do malowania w warsztatach mec-
hanicznych.

Odporność chemiczna
Odporność  na  sporadyczne  działanie  wody  i  roz-
puszczalników alifatycznych. Produkt nie wykazuje od-
porności na działanie kwasów i zasad.

DANE TECHNICZNE

Objętość ciał stałych* 47 %

Masa całkowita ciał stałych* 780 g/l

Wartość VOC* 460 g/l

*Wartości na podstawie obliczeń

Opakowanie
Objętość (l) Wielkość pojemnika (l)

Norrapid 7 20 20

Czas schnięcia 50 µm
+23 °C

Powierzchnia sucha 15 min

w dotyku 30 min

do ponownego malowania 2-4 h

Czasy schnięcia są typowe dla zalecanych grubości
powłoki w danej temperaturze.

Teoretyczne pokrycie i zalecana grubość powłoki na
podstawie obliczeń
Sucha Mokra Pokrycie
40 μm 85 μm 11.8 m²/l

60 μm 130 μm 7.7 m²/l

Pokrycie w praktyce
Zależy od warunków wiatrowych, malowanej konstrukcji,
chropowatości powierzchni i metody nanoszenia.

Kolory
Kolory RAL, NCS, KY i SSG z ograniczeniami.
Przedmioty  pomalowane różnymi  farbami o tym samym
odcieniu mogą wykazywać różnice w wyglądzie i odcieniu
ze  względu na różnice we właściwościach  farby,  pozio-
mach połysku i metodach nanoszenia.

Rozcieńczalnik
OH 07, OH 08

Oczyszczacz
OH 07, OH 08

Wykończenie
Matowe/półmatowe w zależności od koloru.
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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE NANOSZENIA

Przygotowanie powierzchni
Z malowanych powierzchni należy usunąć wszelkie za-
nieczyszczenia stałe, które mogłyby utrudniać przywie-
ranie.  Sole  i  inne  zanieczyszczenia  rozpuszczalne
w wodzie usuwać  za pomocą czystej wody i  szczotki,
wodą pod wysokim ciśnieniem, parą wodną lub środka-
mi  zasadowymi.  Tłuszcze  i  oleje  usuwać  za  pomocą
środków  zasadowych,  emulsyjnych  lub  roz-
puszczających  (SFS-EN  ISO  8504-3,  SFS-EN  ISO
12944-4). Po oczyszczeniu powierzchnię należy dokład-
nie opłukać  czystą  wodą.  Stare malowane powierzch-
nie, które nie nadają się już do pomalowania, powinny
zostać  zeszlifowane.  Miejsce  i  czas  przygotowania
powierzchni  należy  dobrać  tak,  aby  uniknąć  za-
nieczyszczenia  i  zawilgocenia  obrabianej  powierzchni
przed nałożeniem farby.

Powierzchnie stalowe
Oczyścić  strumieniowo-ściernie  przynajmniej  do  klasy
czystości  Sa  2½  (SFS-ISO  8501-1,  SFS-EN  ISO
8504-2). Czyszczenie za pomocą narzędzi przynajmniej
do  klasy  czystości  St  2  (ISO  8501-1:  2007)  jest  do-
puszczalne  w  zależności  od  warunków  obciążenia
powłoki farby.

Powierzchnie z fabrycznym podkładem
Uszkodzone  lub  skorodowane  powierzchnie  powinny
być oczyszczone strumieniowo-ściernie do klasy czys-
tości Sa 2½. Nieuszkodzone powierzchnie należy umyć
(SFS-ISO 8501-2, SFS-EN ISO 12944-4).

Podkład
NORRAPID  7,  PRAIMEX,  PAJA-POHJA,
NORMASPEED 100 PRIMER

Powłoka nawierzchniowa
NORRAPID 7/10/12

Warunki środowiskowe podczas nanoszenia
Powierzchnia powinna być sucha i czysta. Podczas na-
noszenia  i  schnięcia  temperatura  farby,  powietrza
i powierzchni powinna być większa niż +5°C, a wilgot-
ność  względna  –  większa  niż  85%.  Temperatura
powierzchni powinna być przynajmniej o 3°C wyższa od
temperatury punktu rosy powietrza.

Metoda nanoszenia
Nanosić  za  pomocą  natrysku  bezpowietrznego  lub
pędzla.  Farbę  należy  dokładnie  wymieszać  przed
nałożeniem. W razie potrzeby rozcieńczyć  w ilości do
10% (rozcieńczalnikiem OH 07 lub OH 08). Produkt OH
08  zalecany  jest  w  sytuacji,  gdy  temperatura  jest
wyższa niż +25°C lub gdy natrysk zwiększa chropowa-
tość  powierzchni. Natrysk bezpowietrzny pod wysokim
ciśnieniem  prowadzić  dyszą  z  końcówką  o  średnicy
0,013–0,018 cala. Kąt natrysku zależy od rodzaju ma-
lowanego  przedmiotu.  W  celu  zagwarantowania
najwyższej wydajności wykorzystania produktu zaleca-
ne jest przechowywanie farby przed rozpoczęciem na-
noszenia w temperaturze pokojowej.

Przechowywanie i okres przydatności do użycia
Produkt należy przechowywać  w oryginalnie zamknię-
tych  opakowaniach  w  temperaturze  od  5  do  30°C.
Pojemniki należy składować w suchych i dobrze wenty-
lowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła oraz
zapłonu.  Pod  warunkiem  przechowywania  w  sposób
opisany powyżej nieotwarty produkt zachowuje przydat-
ność do użycia przez okres do 3 lat od daty produkcji.
Zamieszczona na etykiecie data produkcji jest także nu-
merem partii farby.

Bezpieczeństwo
Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
ochrony środowiska i bezpieczeństwa zamieszczonymi
na  pojemniku  oraz  w  karcie  charakterystyki.  Używać
w  dobrze  wentylowanych  miejscach.  Nie  wdychać
mgiełki – stosować maskę oddechową. Unikać kontaktu
ze skórą. Miejsce kontaktu ze skórą należy natychmiast
przemyć  za pomocą odpowiedniego środka myjącego,
mydła lub wody. W razie kontaktu z oczami natychmiast
przemyć  oczy  dużą  ilością  czystej  wody,  a  w  razie
potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

Zastrzeżenie
Powyższe  informacje  zostały  opracowane  zgodnie  z  naszą  najlepszą  wiedzą  w  oparciu  o  testy  laboratoryjne
i praktyczne doświadczenie. Ponieważ jednak farba jest często używana w warunkach, na które jako producent nie
mamy wpływu,  nasza gwarancja  jest  ograniczona jedynie  do  jakości  samej  farby.  Zastrzegamy sobie  prawo do
zmiany danych bez uprzedzenia. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, należy skontaktować się z naszym
biurem.  Produkt  przeznaczony  jest  wyłącznie  do  profesjonalnego  użytku.  W  przypadku  różnic  pomiędzy
poszczególnymi wersjami językowymi arkuszy danych technicznych wersją obowiązującą jest wersja angielska.
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