
 
 

SC 00259 
KLONDIKE CORTEN MID 

Dane Techniczne  
 
NAZWA:             KLONDIKE CORTEN MID 
RODZAJ:              produkt do użytku zewnętrznego i do wewnątrz                  
                                                     o charakterystycznym efekcie Cortenu, który dokładnie 
                                                     odwzorowuje efekt rdzy          
ZASTOSOWANIE:                       farba na bazie wody do zastosowania wewnętrznego 
                                                      i zewnętrznego 
CHARAKTERYSTYKA:               waga:           1.200 ± 30gr/LT przy 25°C                                       
     lepkość:          22000cps                                                        

  wydajność:            2 - 3 m²/LT jednowarstwowa aplikacja na gładkiej
powierzchni (może się różnić w zależności od
chropowatości, chłonności powierzchni i metody                                                                 

                              aplikacji) 
                              1,5 - 2 m²/LT dwuwarstwowa aplikacja na gładkiej 
                               powierzchni (może się różnić w zależności od 
                               chropowatości, chłonności powierzchni i metody
                               aplikacji)
efekt estetyczny:     utleniona stal 
kolorystyka:             kolory wg katalogu                                           
opakowania:             LT.1 - LT. 2,5 - LT. 5  

SCHNIĘCIE:                                 powierzchniowe:           1 godziny przy 20°C   
druga warstwa:         3 - 4 godzin przy 20°C   
końcowe:                        24 godziny przy 20°C 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I  
WYTRZYMAŁOŚĆ:    Po utwardzeniu na powierzchni Klondike Corten Mid tworzy  
 się warstwa bardzo odporna na wchłanianie i doskonale 
                                                      zmywalna. Po wyschnięciu Klondike Corten Mid wytrzymuje 

temperatury w przedziale od -40°C do +50°C. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:  Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 1200 musi 

być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i 
zanieczyszczeń. Dodatkowo powinna być zagruntowana i 
przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą 
nawierzchniową -dekoracyjną. Ta czynność pozwoli 
zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 1200. 
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PRZYGOTOWANIE  
 PRODUKTU:                          rozcieńczanie:   gotowy do użytku 
  APLIKACJA:                          sposób:   pędzel+paca              
                                                   liczba warstw:                    1-2  
 
     ETAPY APLIKACJI:              1) efekt jednolity, jedno warstwowy: 

Nakładamy jedną warswę Klondike Corten Mid ruchami 
krzyżowymi we wszystkich kierunkach tak aby pokryć 
równomiernie całą powierzchnię, grubość warstwy około 1mm.
2) efekt zacieków, dwu warstwowy:  
Nakładamy pierwszą warstwę Klondike Corten Mid przy pomocy 
pędzla PV09 ruchami pionowymi góra-dół nie pokrywając 
dokładnie całej powierzchni i projektując wzór zacieków,  
pozostawiając wzór w postaci postrzępionych pasów.
Po upływie 15-20 minut przy temperaturze 20°C, nakładamy
drugą warstwę przy pomocy pacy stalowej PV43  rozprowadzając
materiał pionowo z góry na dół i vice-versa pozostawiając
grubość warstwy około 1mm. Na koniec należy lekko wygładzić
powierzchnie ruchami pionowymi uważając aby nie zdejmować 
wcześniej położonego materiału.
Ważne aby nakładać produkt mokre-na-mokre niedopuszczając
do nadmiernego wysychania materiału zwłaszcza na łączeniach.    

 Temperatura aplikacji: produkt należy aplikować w temp.
między +10°C a +25°C, nie aplikowąć w bezpośrednim słońcu
i przy silnym wiatrze, powinno się unikać aplikacji w dni o 
dużej wilgotności powietrza i na bardzo zimne powierzchnie. 

 Przechowywanie: W szczelnie zamkniętym opakowaniu
w temperaturze od +5°C a +30°C.
Trwałość: około 1 roku w szczelnie zamkniętym wcześniej
nie otwieranym opakowaniu.

UWAGA: Produkt należy dokładnie wymieszać przed użytkiem. Narzędzia należy  
umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.   
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