
 
Opisi in navodila za uporabo z naših prospektov temeljijo na izkušnjah. Ker na 

uporabo in razmerja, ki so specifična ne moremo vplivati, ne moremo prevzeti 

nobene garancije za uspeh, ki ga je želel doseči uporabnik. Enako velja tudi za 

morebitno škodo nastalo v primeru neustrezne uporabe. Vendar pa to ne velja, če so 

takšne škode dokazljivo nastale zaradi neustrezne kakovosti ali sestave izdelka. 

 

 
 

FLORIN RS 
 

Reaktivna zaščitna barva 
 
 

LASTNOSTI 

 po nanosu nastane zaščitni sloj, ki je 
bistveno obstojnejši na kisline, luge in 
topila kot vsa doslej znana 
uporabljana temeljna sredstva 

 zaščitne ukrepe lahko izvajamo ob 
neugodnih klimatskih razmerah, v 
vlagi in ob nizkih temperaturah 

 mokre kovinske dele lahko takoj 
zaščitimo pred rjo 

  po potrebi se redči z vodo 

 zaščitni sloj zagotavlja 6 mesečno 
zaščito brez dodatnih lakirnih nasov 

 na površine obdelane s Florin RS 
vremenske razmere ne vplivajo, zato 
naknadno lakiranje ni potrebno 

 Florin RS zagotavlja boljše 
oprijemanje naknadnih premazov 

 kadar gre za korekture, lahko Florin 
RS nanašamo na obstoječi sloj laka 

 
PODROČJA UPORABE 

 vse suhe, mokre ali vlažne kovinske 
površine, ki jih želimo zaščititi pred rjo 
(ventili ipd.) 

 nanašanje zaščite v slabih 
vremenskih pogojih 

 ščiti tudi površine, ki jih je rja že 
načela ali pa loščene kovinske 
elemente 

 v čistilnih napravah in vodovodnih 
sistemih, velikih pralnicah, kuhinjah, 
klavnicah oz. povsod tam kjer je v 
zraku veliko vlage 

 v gradbeništvu pri zemeljskih delih, pri 
konzerviranju gradbene mehanizacije 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAČIN UPORABE 

 pred nanosom povšine temeljito 
očistimo, z odstranjevanjem 
debelejšega sloja rje z žično krtačo 
zmanjšamo porabo barve 

 površino obdelovanca obvezno 
razmastimo (priporočamo sredstvo 
Flamil 3 Super) 

 prav tako očistimo in razmastimo 
nanašalno orodje, saj neočiščeno 
zmanjšuje učinek barve 

 Florin RS nanašamo na površine s 
čopičem, pršenjem, valjanjem ali 
potapljanjem posameznih elementov v 
sredstvo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNIČNI PODATKI 
 
Oblika:  tekočina 
Gostota: 

 
< 98 g/cm

3
 

pH (konc.)  7,3 - 8,5 
Vrelišče:  78 -118 

o
C 

Plamenišče  42
0
C 

Čas sušenja:  po 30-45 minutah je 
nanos prašno 
obstojen; 

Nadaljna 
obdelava: 

  
po 16-24 urah 

Poraba:  18-20m
2
/l 

Test s 
solnico: 

 >200 ur 

Test rešetke:  Gt=0 
Skladiščenje:   >8 mes nad 0

0
C 

Zaščita pred korozijo: 
brez lakiranja do 6 mesecev, če je 
površina predhodno očiščena in 
razmaščena 
Vsebuje: 
Voda, alkohol, pigmenti, polimeri 
 

 

 

 

 

Tehnična kemija  

        Ekološka tehnologija 
                        www.florechemie.si  

ADAK trgovina in storitve d.o.o., Razgledna pot 3a ,4270 Jesenice 

Tel (+386 4) 5865 400    Fax (+386 4) 5865 401 
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