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K30 

 Značení nátěrového systému  K30a K30b K30c 
SFS-EN ISO 12944-5 (1998) 

značení/třída zátěže/třída odolnosti 
- - - 

SFS-EN ISO 12944-5 (2007) 
značení/třída zátěže/třída odolnosti 

A6.09/lm 1-3/M - A6.10/lm 1-3/H 

Složení nátěrového systému: EP400/1-FeSa2½ EP500/2-FeSa 2½ EP600/1-FeSa 2½ 

INERTA 250 epoxidová masa 1 x 400 μm 2 x 250 μm 1 x 600 μm 

Celková tloušťka filmu 400 μm 500 μm 600 μm 

VOC g/m
2 

17 21 25 

  
Příklad značení nátěrového systému: K30a – SFS-EN ISO 12944-5/A6.09 (EP400/1-FeSa 2½). 

 
 

Použití Ochrana ocelových konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům, stálost odstínu a lesku. 

 

Značení 
Teknosu 

Typické použití 

K30a Vnitřní strany nádrží na bezolovnatý benzin, zátěžová třída lm 1-3/M 

K30b Na vnitřní strany ocelových nádrží. 

K30c Na ocelové povrchy ponořené v pohonných hmotách a olejích dle standardu SFS 5873. 

 
Příprava povrchu Z povrchů odstraníme nečistoty a ve vodě rozpustné soli odmaštěním atd., viz 

např. SFS-EN ISO 12944, část 4. Povrchy připravíme dle druhu materiálu 
následovně: 

  
 Ocelové povrchy: Okuje a rez odstraníme tryskáním na stupeň Sa2½. Zdrsnění 

povrchu tenkostěnných plechů zlepšuje přilnavost barvy k podkladu. 
 
 Místo a dobu přípravy povrchu volíme tak, aby se povrch nemohl zašpinit nebo 

zvlhnout před dalším zpracováním (SFS-EN ISO 12944, část 4). 
 
 

Mezioperační nátěr Mezioperační nátěr je třeba odstranit. 

Aplikace Barvu doporučujeme dvoukomponentním stříkacím zařízením (např. Graco 
Hydra-Cat), které má funkci zahřívání, otvor rozprašovače 0,018-0,026“. Před 
použitím uchováváme barvu v teplotě +20 - +25°C, aby měly komponenty 
správnou strukturu do stříkacího zařízení. Poměr v dávkovací pumpě má být 
nastaven na 2:1. Teplota v pistoli má být nastavena na +40 - +50°C, kdy doba 
užití směsi je 10 min. Pomůcky umyjeme ihned po použití, hadici a pistoli i 
v průběhi stříkání (po 20-30l). 

 Druhá vrstva se provede ihned jakmile  první nános vytvrdnul tak, že si na něj lze 
stoupnout. Povrch má být ještě lepkavý. Pokud druhý nátěr provádíme později 
(za 1-2 dny), přetřeme povrch ředidlem TEKNOSOLV 9522, nebo povrch 
zbrousíme. 

  



 Technické údaje barev jsou uvedeny v následující tabulce a v kmenových listech 
barev. 

 
Oprava nátěru Pokud je povrch zrezivělý v rozsahu stupnice Ri 1 – Ri 3, opravujeme povrch jen 

na poškozených místech. Z poškozených míst odstraníme odlupující se barvu a 
rez tryskáním a seškrábáním. Povrch otryskáme také okolo poškozeného místa. 
Pokud to je nutné, obrousíme hrany. Opravované povrchy natřeme v tloušťce 
filmu uvedené v tabulce. Pokud chceme, aby na povrchu nebyla vidět 
opravovaná místa, přetřeme povrch ještě celý vrchní barvou. 

 
 Pokud je povrch zrezivělý na hodnotu Ri 4, obnovujeme celý nátěr. Celý povrch 

otryskáme na stupeň Sa 2½ a obnovíme jak podkladový, tak i vrchní nátěr. 
 
 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

Barva INERTA 250 

Kmenový list č. 535 

Typ barvy dvoukomponentní  
epoxidová  barva bez 
obsahu rozpouštědel 

Odstíny Červená, zelená a bílá  

Konečný efekt Lesk 

Ředidlo TEKNOSOLV 6560 

Netěkavé látky          vol.% Nad 96 

Obsah pevných látek g/l cca 1500 

Vypařující se org. látky      g/l 
(VOC) 

 
cca 40 

Doporučená tloušťka filmu 

- mokrý m 

- suchý m 

 
260-625 
250 - 600 

Teoretická spotřeba      m2/l 3,8 – 1,6 

Doba schnutí ,+23°C, r.v. 50% 
- proti prachu 
- na dotek 
- zcela vytvrdlá 
- druhý nátěr 

 
za 6 hodin 
za 16 hodin 
za 7 dní 
tou samou barvou  

 +10°C +23°C 

min. 10 hod 6 hod 

max. 2 dny 24 hod 

Pomùcky dvoukomponentní 
stříkání, např. Graco 
Hydra-Cat 

Otvor rozprašovače 0,018 - 0,026" 

Podmínky při natírání: 
 
min. teplota                    °C 
max. vlhkost                   % 

 
 
+10 
80 

Výstražné označení Viz. Bezpečnostní list 

 
 
 
 
 

 

 


