
® 
Neodur Metalforce là một chất mã hóa rỉ sét gốc nước đặc biệt. 

Nó phù hợp để mã hóa và ổn định rỉ sét thành kim loại khỏe mạnh. 

Nó có thể được ứng dụng trên bề mặt kim loại rỉ sét, không thể xử lý 

được bằng biện pháp cơ học. Nó phản ứng với rỉ sét, tạo thành một lớp 

bảo vệ rất ổn định, ngăn chặn rỉ sét mới phát triển.

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Mô tả sản phẩm

Hình thức: Trong suốt trên sắt nguyên chất. Màu đen trên bề mặt bị oxy hóa hoặc ăn mòn.

Màu sắc: Xanh nhạt

Tỷ trọng (+20°C): 1,03 gr/ml

Tiêu thụ: 50 ml/m2

Thời gian khô (25°C): 3 giờ

Chuẩn bị bề mặt: Loại bỏ dầu, mơ, lớp vỏ rỉ không bám dính và chất carbonat thiếc. 

Các bề mặt bị oxy hóa tiếp xúc với không khí biển, hoặc bị ô nhiễm bởi các chất hóa học, phải được rửa sạch 

bằng nước trước khi sử dụng Neodur® Metalforce. Sản phẩm có thể được ứng dụng trên các bề mặt ẩm ướt. 

Ổn định rỉ sét và thay đổi màu từ nâu sang đen được hoàn thành trong vòng 2-3 giờ. Sơn lót chống ăn mòn 

hoặc sơn phủ có thể được thi công sau 24 giờ.

Dụng cụ thi công: Chổi/con lăn

Pha loãng: Sử dụng ngay

Lưu ý đặc biệt : Tránh thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Đóng gói : 250ml,1lít

Bảo quản : Thời hạn sử dụng 1 năm khi được bảo quản nguyên bao gói, tránh sương giá và ánh nắng trực tiếp.

Đặc điểm kỹ thuật

Dễ thi công và chuyển đổi bề mặt gỉ thành một bề mặt khỏe mạnh, tạo thành một lớp màu đen rất bền với độ 

bám dính tuyệt vời trên sắt, gang và thép. Nó ngăn chặn sự phát triển của rỉ sét mới bằng cách gia cường bề mặt. 

Thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp, công trình kim loại, sửa chữa đóng tàu và nói chung là bất cứ nơi nào 

cần ngăn chặn sự lan tràn của quá trình oxy hóa, khi không thể loại bỏ rỉ sét hoàn toàn bằng biện pháp cơ học 

và phun cát.

Đặc tính
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Hướng dẫn sử dụng / Những lưu ý khi thi công: 


