
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNINIS APRAŠYMAS 



 

bp-COR oksidacijos fiksatorius  

bp-COR yra akrilinis hermetikas stabdantis rūdijimo (oksidacijos) procesus ant Corten plieno gaminių, 

sukuriantis išorinį sluoksnį, kuris apsaugo gaminį nuo tolimesnių procesų.  

ĮSPĖJIMAS: Prieš naudojimą suplakti, kad konsistencija taptų tolygi.  

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE  

KAIP NAUDOTI  

Prieš naudojant šį produktą, paviršius turi būti visiškai švarus, be dažų, riebalų ar kitų medžiagų likučių.  

Suplakti, kad gautųsi vienoda konsistencija ir sumaišyti 50% bp-COR su 50% vandens. Svarbu dar kartą 

pamaišyti, kad gautųsi tolygus tirpalas. 

Patariame naudoti volelį tinkamam ir tolygiam produkto paskleidimui ant metalo paviršiaus.  

Džiuvimo procesas yra greitas, tačiau jei norite naudoti ir apsauginį laką, teks palaukti 24 valandas. Labai 

rekomenduojama naudoti du sluoksnius 60-90 min intervalais naudojimui patalpose ir trimis sluoksniais 

paviršiams lauke.  

Nenaudoti produkto ant šlapių paviršių.  

TEMPERATŪRA NAUDOJIMO METU 

Optimali temperatūra bp-COR naudojimo metu turi būti 12-25 ºC. Nenaudoti produkto esant žemesnei 

nei 12 ºC temperatūrai. Esant aukštesnei nei 25ºC temperatūrai, rekomenduojama dirbti mažesniuose 

plotuose, kad  išvengti volelio žymių ir burbuliukų. 

LAIKYMAS 

Produktui laikyti nereikia specialių sąlygų, tačiau patariama konteinerį sandariai uždaryti ir vengti 

tiesioginių saulės spindulių.  

EFEKTYVUMAS 

Išeiga nuo 30 iki 35 m² iš vieno litro (naudojant tik vienam sluoksniui). 

DŽIŪVIMO LAIKAS 

Džiuvimo laikas svyruoja nuo 60 iki 90 min., priklausomai nuo drėgmės ir temperatūros. Jei veikiama 

tiesioginių saulės spindulių ir lauko temperatūra yra labai aukša, reikia stebėti procesą.   

bz-COR lakus naudoti po 24-48 valandų, atsižvelgiant į temperatūrą ir drėgmę.  



 

Trumpas gidas 

Pilnas Corten plieno apdorojimas susideda iš metalo paviršiaus nuvalymo, po to panaudojant oksidų 

aktyvatorių + patinos fiksatorių + lakus. 

1. Nuvalyti ir nuriebalinti paviršių ir nuvalyti šiukšles.  

2. Jei Corten metalas storesnis nei 2 mm, būtinai pašalinti paviršiaus kietąjį šlaką panaudojant dx-

COR tirpiklį.  

3. Dviem sluoksniais padengti aktyvatorių act-COR. Prieš tepant antrą sluoksnį, palaukti mažiausiai 

60 min. 

4. Po 24 valandų padengti 2-3 sluoksniais padengti fiksatorių bp-COR. Kiekvienam sluoksniui 

leisti nudžiūti po 90 min., užtepus kiekvieną iš sluoksnių. 

5. Esant poreikiui po 24 valandų 2 sluoksniais padnegti bz-COR laką. Kiekvienam sluoksniui leisti 

3-4 valandas džiūti (tik vidaus naudojimui). 

 


