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TECHNICKÝ LIST 

 

DK THERM 

0700-0100 

VYSOCE ŽÁRUVZDORNÁ 

ŘADA 0700 

 
 
POPIS VÝROBKU A VLASTNOSTI 

 
Tento produkt je vyvinut z pečlivě testovaných materiálů a je vynikající pro aplikace často spojené s vysokými 

teplotami (350°C - 500°C), jako jsou např. aplikace na výfuky, grily, sporáky, výměníky tepla, ... 

 

 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VÝROBKU PŘI DODÁNÍ 

 
 

Barva Černá 

 

 

Lesk Mat 

 

 

Hustota při 20°C 1,08 ± 0,05 g/cm³ 

 

 

Obsah pevných látek 

- obsah sušiny 

- objem sušiny 

 

39% ± 2% 

15% ± 1% 

 

 

Teoretická vydatnost 

- v m²/kg při síle suché vrstvy 20µm 

- v m²/l při síle suché vrstvy 20µm 

 

 

± 7 

± 7,6 

 

 

Viskozita při dodání 

20°C/DIN 4 mm DIN 53 211 

 

 

23 sec ± 5 sec 

 

 

Obsah VOC 

 

 

± 700 g/kg 

 

± 760 g/l 

Bod vzplanutí 26°C 
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POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

 

 
Podklad Ocel* - litina - inox - aluminium 

Ostatní podklady je třeba vyzkoušet. 

 

 

Příprava podkladu Vždy odstraňte mastnotu, rez a jiné nečistoty bez broušení nebo 

povrch očistěte na normovaný stupeň odrezení SA 2 ½ pro 

dosažení optimální přilnavosti. 

 

 

Podmínky během aplikace Teplota nesmí menší než 5°C a větší než 40°C, relativní vlhkost by 

neměla překročit 80%, teplota podkladu by měla být minimálně 

3°C nad rosným bodem. 

 

 

Zpracování Produkt je připraven k použití po řádném zamíchání, dokud není 

barva homogenní, za použití bezvýbuchového elektrického nebo 

pneumatického mixéru na barvy. 

 

 

Stříkání tlakovým vzduchem, stříkání HVLP pistolí. 

Průměr trysky: 1,5 à 2 mm 

Tlak vzduchu: 3 à 4 bar 

 

Elektrostatické stříkání: nastavení je možné na požádání. 

 

Air-mix je také možný, ale nesmi být překročena maximální 

tloušt'ka suchého filmu. 

 

 

Viskozita při zpracování 

20°C/DIN 4mm DIN 53 211 

Závisí na technologii stříkání. 

Stříkání tlakovým vzduchem 18 à 28 sec (= viskozita při dodání). 

 

 

Doporučení ředění Barva je připravena k použití, pokud možno neřed’te, pro případné 

naředění použijte výhradně produkt V100. 

 

 

Doporučený nátěrový systém Jedna vrstva 

 

 

Doporučená tloušt’ka suché vrstvy 20µm (± 5µm) 

Maximum: 30µm 

Tloušťka filmu překračující tento limit může ztratit přilnavost, což  

může vést ke vzniku puchýřů na povrchu  nebo k odlupování v 

případě vyšších teplot. 

 

 

Schutní Schutní na vzduchu: 15'/20°C 

Možnosti následujícího nuceného schnutí: 15'/80°C 

Při zahřátí v peci**: 30'/250°C nebo 1 hod/200°C. 

 

 

Interval pro přetření Po žíhání 30' při 250°C nebo 1 hodinu při 200°C. Nebo po 

24 hodinách schnutí při pokojové teplotě (20°C - 25°C). 
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POUŽITELNOSTI A SKLADOVÁNÍ 

 
 

- Produkt je použitelný nejméně 6 měsíců při skladování v původním uzavřeném obalu na chladném a 

suchém místě při teplotě 5°C - 25°C. 

Doporučujeme přezkoušet nástřikem produkt přesahující 6 měsíců od data výroby na viskozitu, barvu 

a hladkost nátěru. 

 
- Úložný prostor by měl být zorganizovaný tak, že nejstarší zásoby budou použity jako první. 

 

 

POZNÁMKY 

 
- * V závislosti na typu použité oceli, počínaje 200°C, může být oxidační vrstva generována, což vede 

ke ztrátě přilnavosti povlaku. Uhlíková ocel poskytuje výrazně lepší výsledky. 

 

- ** Aby se dosáhlo optimální mechanické a chemické odolnosti a minimálního  kouře a zápachu, je 

doporučeno dodržovat 15'/20°C a pak žíhat při 250°C po dobu 1 hodiny. Pozvolný nárust teploty je 

zde nutný. 

Množství kouře a zápachu závisí na tloušťce nanesené povlakové vrstvy.  

Při prvním použití kamen doporučujeme získat maximální teplotu a zabránit zbytečnému postávání 

osob, zejména těhotných žen, malých dětí a nebo domácích zvířat ve stejném prostoru. Ujistěte se, že 

místnost je při zapálení kamen dobře větraná. Pokud je to nutné, dočasně vypněte detektory kouře. 

V případě, že je kamna potřeba zabudovat, je vhodné je intenzivně žhavit několik dní před instalací. 

 

- Vzhledem k tomu, že je možné, že různé šarže mohou mít mírné odchylky a to jak co se týče lesku a 

barvy, je vhodné pro lakování použít jednu barvu na různé součásti, které mají být vzájemně 

propojeny. 

Před samotným stříkáním objektu doporučujeme nastříkat nejprve zkušební plátek. 

Tytéž šarže,ale nastříkané s různým rozprašovacím zařízením, mohou způsobit rozdíly v lesku nebo 

barevné rozdíly. 

 

- Neváhejte a kontaktujte naše technické oddělení pro požadavky týkající se ochrany proti korozi a 

specifických substrátů. 

 

- Nepoužívejte tento produkt na díly, které přicházejí do bezprostředního styku s potravinami! 

 

- Mnoho barevných odstínů z tohoto vzorníku je dodáváno i ve sprejích. 

 

- Vždy se ujistěte, že máte nejnovější vydání technického listu a bezpečnostního listu, o které 

můžete kdykoliv požádat prostředníctvím emailu: info@dkcoatings.com . 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tyto informace jsou založeny na výsledcích testů a na výzkumu provedeném společností DK PRODUCTS NV a byly považovány za správné 
v době, kdy byl tento technický list vytištěn. Informace mohou být však upraveny, budou-li zjištěny nové poznatky. 

Společnost DK PRODUCTS NV žádným způsobem neručí za přesnost výsledků výzkumu a testů a odmítá za ně nést jakoukoliv odpovědnost 

a závazky. Tento technický list není součástí smlouvy mezi DK PRODUCTS NV a jinou osobou. 
Zároveň nedává povolení k používání existujícího patentu či k využívání jiných průmyslových nebo majetkových práv. Porušování těchto 

práv, či nabádání k jejich porušování, je zakázáno. 

 

 
0700-0100/3 Stand: Rev. 02; date of issue November 2013 

 


