
     

  

 Dlouhodobá vynikající ochrana 
 

 Ochrana včetně základní barvy 
 

 Výrazně prodlužuje životnost barev, laků, atd. 
 

 Rychlé reakce – za 15min černý polymer 
 

 Přebarvitelné bez další úpravy  
 

 Jednoduchá a snadná aplikace 
 

 100% biologicky odbouratelný 
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KONVERTOR RZI 2v1 
ODREZOVAČ a ZÁKLADNÍ RESIN BARVA 

2v1 ODREZOVAČ a ZÁKLADNÍ                 

PRYSKYŘICOVÁ BARVA  

OKAMŽITĚ ZASTAVUJE REZ 

 DLOUHODOBĚ CHRÁNÍ PROTI KOROZI       

PRO SILNĚ ZKORODOVANÉ POVRCHY 
KX KR je konvertor rzi vyvinutý pro okamžitou přeměnu rzi (transforma-

ci rzi) na extra odolný černý polymer. V jediném úkonu chemicky     

konvertuje rez na polymerní film, vytvoří povrchovou úpravu a následně 

chrání ocel, ideální pro finální úpravu barvami bez další úpravy. Na  

povrchu se vytvoří ochranná černá polymerní vrstva. Vytvořený film  

vytváří hygienický bezprašný povrch.  

Svojí naprosto jednoduchou, rychlou, optickým efektem perfektně     

kontrolovatelnou konverzí chrání ošetřený povrch od následující rzi, 

znečištění díky polymerního filmu a výrazně zvyšuje kvalitu a životnost 

následného barvení.  

KX KR poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu na plochách 

jako jsou – ocelové konstrukce, ochranné díly, střechy, skeletové díly, 

průmyslové díly, auta, atd.  

KX KR se používá na všechny železné kovy: ocel, železo, pozinkovaná 

ocel.                                                                                                       

Je to účinnější ochrana než klasické obroušení rzi a natření. 

 

  



  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Technická tabulka 
 

 

Aplikace KONVERTOR RZI 2v1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Produkt Počet     vrstev Doba polymerizace Vzhled Spotřeba 

KX EPOXI 
1, případně 

víc 

15 min černý 
film, 1hod 

suché 

viskózní 
kapalina 

10-25m2/L 

Báze Barva 
Doba mezi 

vrstvy Konverze a ochrana proti 

Aqua 
Mléčně 
hnědá 

1 hod Rzi, oxidaci, nečistotám a špíně 

 Produkt je připraven k přímému použití  

 Aplikujte na čistý, suchý a odmaštěný povrch od 10°C 

 Volnou rez a odlupující barvu odstraňte drátěným kartáčem a zbavte 

prachu a volných částí 

 Dobře protřepejte (1min), aby se zhomogenizoval produkt !!! 

 Ruční aplikace štětcem na rez  

 Po aplikaci se do 15min (při 20°C/50rh) objeví černá vrstva 

 Nerovnoměrná barva znamená, že je nutné nanést další vrstvu. 

Tu nanášejte až po 1hodině od předchozí vrstvy. 

 Velmi znečištěné povrchy nejdříve očistěte Impaclean Aqua B 230 

a nechejte uschnout 

 Vrchní barvy nanášejte až po 24hodinách 

 Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací 

provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy 

 

 Ochrana ve strojírenském průmyslu 

Jedním z trendů dnešní doby je snižování nákladů. Konvertor rzi 

ochrana a pryskyřicová barva v jednom je vynikající odpovědí jak   

výrazně ušetřit a navíc dát výrobkům jednu z nejmodernějších        

povrchových úprav s vynikajícími vlastnostmi, které výrazně zvýší 

atraktivitu a konkurence schopnost výrobků. Nárůst používání repase 

zkorodovaných konstrukcí v průmyslu je velký, jejich ochrana je     

důležitá pro prodloužení jejich životnosti. Mezi doporučená použití 

patří aplikace na konstrukce, mosty, stožáry, haly, skelety, díly, rámy,    

dopravní technika, atd., kde konvertuje rez a zároveň chrání proti   

následné korozi, znečištění a špíně (díky hladkému povrchu), atd.. 

 Ochrana ve stavebním průmyslu 

Údržba stavebních kovových povrchů je velmi důležitá a vzhledem ke 

své povaze i velmi finančně náročná. Produkt KX KR poskytuje      

jednoduchou a cenově dostupné řešení odstranění koroze a ochranu 

proti ní. Protikorozivní ochrana je dnes nutností, výrazně nám šetří 

náklady (peníze, práci a chemii) při údržbě. Největší uplatnění jsou 

střechy, mosty, stožáry, traverzy, světlíky, konstrukce, zábradlí,     

průzory a haly. 
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