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Informacje techniczne i zasady zastosowania 
Branth’s Alu-Glasur +600 ºC 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wyłączny importer 

 

ELEKTRO-CHEM 
ul. Dworcowa 71 NIP: PL 777-114-63-20 

PL  62-041 Puszczykowo Regon: 634508064  

tel./fax  48 – 061/819-31-32 PKO BP SA II O/Poznań 
tel. 061/ 898-39-35 konto:PL 98 1020 4027 0000 1002 0291 1576 

kom. 0600377705   

Internet: www.elektro-chem.com.pl  e-mail: biuro@elektro-chem.com.pl                        
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Alu-Glasur (do + 600ºC) 

Właściwości ogólne 

 

Dobrze kryjący lakier powstały na bazie specjalnych wysokowartościowych składników. 

Trudnopalny - hamuje ogień.  

 

Zakres stosowania 

  

� Jako farba niewrażliwa na warunki atmosferyczne, antykorozyjna, zalecana na 

konstrukcje stalowe, mosty, środki transportu, maszyny, statki, a także pokrycia 

dachowe z blachy falistej.  

 

� Jako farba izolacyjna odporna na ciepło, zalecana na czołgi, pojemniki bunkry, ściany 

działowe, dachy itp.  

 

� Jako farba odporna na wysoką temperaturę - we wszystkich gałęziach przemysłu, 

kotły, rury instalacyjne, kominy. Wszędzie tam, gdzie urządzenie narażone jest na 

działanie wysokiej temperatury i warunków atmosferycznych.  

Parametry 

 

Skład materiał węglowodanowy - Harz w kształcie 

płytek z metalicznym aluminium.  

Lepkość 20 DIN/s/4 mm  

Rozcieńczanie nie jest wymagane  

Waga 0,95  

Zawartość ciał stałych 50%  

Wydajność 1 l/12 m2  

Warstwa kryjąca grubość max 35 my  

Odporność na temp.  do 600°C  

Technika malowania pędzel, wałek, natrysk bezrozcienczania  

Schnięcie przy 20°C/65% wilgotności  

brak wrażliwości na kurz po l h  

można dotykać po 2 h  

utwardzony po 24 h  

 

Schnięcie: jest uzależnione od warunków pogodowych.  

 

Podłoże: Powierzchnie żelazne i stalowe muszą być wolne od rdzy, luźnej farby i tłuszczu. 

Metale, drewno, płyty presowane należy zagruntować.  

 

Gruntowanie: Brantho-Korrux "3 w 1" lub Brantho-Korrux "nitrofest"  

Przechowywanie: 12 miesięcy.  
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Uwagi:  

Jeżeli powierzchnia nie będzie narażona na ścieranie to można na Alu-Glasur położyć 

warstwę Kristal-Glasur, jednak w tym przypadku powierzchnia traci właściwości na 

ścieralność i temperaturę.  

 

Przy wysokich obciążeniach temperaturowych nanosić Alu-Glasur tylko na czystą 

powierzchnię, nie malować zbyt grubo. Drugie malowanie jest optymalne po silnym ogrzaniu 

/ do 400°C / pierwszej warstwy. Przy wysokich temperaturach identyczny pod względem 

optycznym kolor nie jest zapewniony.  

Przy temperaturach do 250°C zaleca się malować farbą Brantho-Korrux "3 w l" zamiast "Alu-

Glasur". 


