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KARTA INFORMACYJNA 
 
Symbol wyrobu: 0303-335-0335 

 
Nazwa wyrobu: ALMASPAW-HYDRO  
 

 

ALMASPAW-HYDRO  
Opis produktu:   Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy wyrób na bazie kopolimerów akrylu 

zapewniającym bardzo dobrą czasową ochronę antykorozyjną. Do pigmentacji zostały użyte specjalne 

pigmenty antykorozyjne pozbawione związków ołowiu i chromu. Utwardzona powłoka ALMASPAW-

HYDRO pozwala na dobrą czasową ochronę antykorozyjną części stalowych w czasie procesów 

produkcyjnych. Dzięki doskonałej przyczepności stanowi doskonałe podłoże dla  systemów powłok 

jedno- i dwukomponentowych wodnych i rozpuszczalnikowych.   

ZALECANE STOSOWANIE ALMASPAW-HYDRO został opracowany jako powłoka spawalna 

zabezpieczająca konstrukcje stalowe. Jest polecany do aplikacji w automatycznych liniach lakierniczych, 

w których elementy stalowe są natychmiast zabezpieczane po przygotowaniu powierzchni. Ręczny 

natrysk  również jest możliwy. 

 

WŁASNOŚCI TECHNICZNE 

 

• Gęstość (około), kg/dm3      1,3 

• Zalecana grubość pojedynczej powłoki / warstwy, µm  20 / 48 

• Czas schnięcia (w 20 oC): stopień 1 (pyłosuchość), min  8             

• Pełne utwardzenie, dni      7  

• Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 20m, kg/m2  0,06 

• Zawartość składników stałych (±2), % mas.    55 

• Zawartość składników stałych (±2), % obj.    41 

• V.O.C w produkcie gotowym do użycia, g/l    <50 

• Zalecana liczba warstw      1  
 

POŁYSK POWŁOKI  matowy 

KOLOR czerwony tlenkowy 

SPOSÓB STOSOWANIA 

Podłoże – stalowe - bez śladów korozji, suche, pozbawione tłuszczu i kurzu. Obróbka strumieniowa 2 ½  

       wg DIN 55928, część 4, DIN EN - ISO 12944-4 

Następne wymalowania: powłoki gruntujące / antykorozyjne Alma-Color. 

SPOSÓB APLIKACJI 

Farbę delikatnie wymieszać  
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Metoda aplikacji wyrobu 

• średnica dyszy: 0,33-0,38 mm – lakierowanie ręczne 
                               0,38 – 0,43 mm – lakierowanie automatyczne 

• Ciśnienie: 80-150 bar 
 

• wartości wymienione powyżej są określone dla temperatury około 20ºC  

• podane wartości należy rozumieć jako ogólne wskazówki. W warunkach 
praktycznych mogą pojawić się jednak nieznaczne odchylenia. 
 

Rozcieńczalnik: woda demineralizowana. Ilość rozcieńczalnika 5-10% 

   Do mycia aparatury – woda wodociągowa 

Warunki podczas malowania: 

• powierzchnia co najmniej 3ºC wyższa od punktu rosy (uniknięcie kondensacji) 

• wilgotność względna powietrza najwyżej 80%, 

• temperatura powietrza: powyżej 15 ºC 

• sprawna wentylacja. 

UWAGI DODATKOWE: 

• Wybór podkładu i powłoki nawierzchniowej oraz ilości warstw zależą od oczekiwanego 
obciążenia konstrukcji, przepisów oraz metody nanoszenia. 

• Zazwyczaj można nanosić powłokę podkładową najwcześniej po 7 dniach. 

• Przed zastosowaniem ogólnie dostępnych powłok podkładowych innych producentów 
zalecamy sprawdzić, czy dany produkt można nanosić na ALMASPAW-HYDRO.  

 

TRWAŁOŚĆ WYROBU:  co najmniej 6 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym  opakowaniu i 

temperaturze powyżej +5 ºC. 

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz 
praktycznym doświadczeniu i są zgodne z naszą najlepszą wiedzą . Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których 
produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności 
za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do 
zmiany instrukcji bez uprzedniego  zawiadamiania. 

 

UWAGA! Wyrób do profesjonalnego stosowania w przemyśle. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

stosowania wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 

Parametry / sposoby nanoszenia Dla  grubości  warstwy suchej do 25 µm 

Natrysk airless w automatycznej 

lakierni 

Lepkość natryskowa  zgodnie z DIN 53211:  

22 – 27s (Ø4 kubek DIN) 

Ręczny natrysk airless Dodatek ok. 5% wody demineralizowanej 


