MAXIMÁLNÍ
OCHRANA OCELI

MINIMÁLNÍ
NÁKLADY

KNOW-HOW TO PROTECT ®

®

NOXYDE chrání most Golden Gate
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MAXIMÁLNÍ DLOUHODOBÁ ANTIKOROZNÍ OCHRANA
V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH
• Nejlepší antikorozní ochrana dle normy ISO 12944 pro třídu C5 s životností přesahující 15 let
• Díky 200 % elasticitě nátěr nepraská a neodlupuje se ani při výrazných dilatacích kovu
• Vynikající pokrytí matic, šroubů a svarů. V nátěru se na těchto místech netvoří trhliny, které jsou často
příčinou rozšíření koroze
• Vysoká odolnost proti nárazu
• Vynikající přilnavost a krytí hran
• UV stabilita, povětrnostní odolnost
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®

NOXYDE lze aplikovat na: ocel, železo, měď, hliník,
plastisol, zinek, olovo, pozinkovaný kov a PVDF (se
speciálním základním nátěrem)

WWW.RUST-OLEUM.CZ

MINIMÁLNÍ

ŠETŘÍ ČAS
A PENÍZE

NÁKLADY NA PROJEKT

ŠETŘÍ ČAS
NOXYDE®

EPOXY/POLYURETHANE

• Aplikace 2 vrstev, šetří čas na
aplikaci o 30 až 50 %
• 1K produkt, odpadá čas na
tužení a reakční čas
• Snadné a rychlé čištění nástrojů
• Během přestávek stačí ponořit
stříkací pistoli do vody
• Přímo na lehkou korozi, šetří
čas na předúpravu

• Aplikace 3 vrstev, časově
náročnější
• 2K produkty, vyžadují čas na
tužení a reakční čas
• Náročnější a zdlouhavější čištění
nástrojů
• Nutné kompletní odstranění
i lehké koroze znamená více
výrazně času na předúpravu

ŠETŘÍ PENÍZE

PŘÍMO NA LEHKOU KOROZI
Nekonﬂiktní s původními nátěry

JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
Během přestávek jednoduše
ponořte stříkací pistoli do vody
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NOXYDE®

EPOXY/POLYURETHANE

• Pouze jeden produkt, základ
i vrchní nátěr v jednom
• Možno následně použít zbývající
barvu
• Suchý spad barvy na zem šetří
náklady na čištění a maskování
• Výrazně šetří časové náklady

• Práce se třemi různými
produkty:
základ / mezinátěr / vrchní nátěr
• Zbývající natuženou barvu již
nelze následně použít
• Větší náklady na čištění
a maskování

NOXYDE®

GARANCE

Unikátní antikorozní nátěr na vodní bázi

10 let

• Ideální varianta pro aplikaci vysokotlakým stříkacím zařízením
• Aplikace 360 µm suché vrstvy na dva nástřiky – antikorozní třída C5/L
• Rychlá a jednoduchá aplikace
• Pro aplikaci štětcem nebo válečkem nutno ředit

175
3

24 h

1,5h

NOXYDE® PEGARUST
Rozpouštědlová varianta do nízkých teplot
a vlhkého prostředí

GARANCE

• Lze aplikovat i při nízkých teplotách, minimální teplota okolí -5°C
• Dobře schne i ve vlhkém prostředí
• Aplikace 360 µm suché vrstvy na dva nástřiky – antikorozní třída C5/L
• Rychlá a jednoduchá aplikace
• Aplikace vysokotlakým stříkacím zařízením, štětcem nebo válečkem
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NOXYDE® PEGANOX
NOXYDE optimalizovaný pro štětec nebo váleček

GARANCE

• NOXYDE s upravenou viskozitou pro aplikace štětcem nebo válečkem
• Aplikace 160 µm suché vrstvy na dva nátěry – antikorozní třída C4/M
• Rychlé schnutí
• Rychlá a jednoduchá aplikace
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TYPICKÉ POUŽITÍ
Mosty

Ocelové střechy

Ocelové opláštění
budov

Potrubí

Konstrukce

Sila

Jeřáby

CLUB MARK BARVY s.r.o.
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4
info@rust-oleum.cz
Rust-Oleum UK Ltd.
Chester-Le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T:+44 (0) 2476 717 329 F: +44 (0) 2476 718 930
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem,
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200 F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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