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REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG
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Eine Initiative für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

EN ISO 9001

EN ISO 14001

 
 

REM CORROBLOCK 
 

 Technický list Technical Data Sheet 
 

Typ 

REM CORROBLOCK je základní nátěrová hmota 

na bázi epoxid-esteru s aktivními antikorozními 

pigmenty.  

 

Odstíny 

červenohnědý, šedý 

další odstíny na poptávku 

 

Vlastnosti 

REM CORROBLOCK je základní nátěrová hmota 

s velmi dobrou antikorozní působností, dobrou 

mechanickou odolností a s vysokou penetrací 

podkladu.  

 

Požadavky na podklad 

Okuje a uvolněnou rez odstraňte ocelovým 

kartáčem. Ruční odstranění rzi dle normy EN ISO 

12944 stupeň čistoty St 2. Díky penetračním 

vlastnostem umělé pryskyřice se zbytková rez sváže. 

 

Zpracování 

štětcem, stříkáním airless nebo airmix  

 

Spotřeva 

teoretická spotřeba:  

(RAL 7001)      160 g/m²/50 µm 

 

Ředidlo 

Verdünnung 400 

 nebo 

Rembrandtin Aktivverdünnung (přídavek ca. 5%) 

pro zrychlené vytvrzení 

 

 

 

Schnutí (20°C) 

přetíratelný po 16 hodinách 

 

 

Dodací kvalita 

Type 

REM CORROBLOCK is a primer based on 

epoxy-ester with active anti-corrosivepigments 

 

 

Colours 

red-brown, grey,  

other colourshades on request 

 

Properties 

REM CORROBLOCK is a primer coat, 

excellent corrosion inhibitive characteristics 

and very good mechanical values and high 

penetration.  

 

Recommended substrate 

removal by hand St 2 acc. ISO 12944 of rust 

and scale because of penetration characteristic 

from the synthetic resin residue of rust will be 

bound 

 

 

Application 

brushing, spraying, airless- or airmix-spraying 

 

 

Consumption 

theoretical:  

(RAL 7001)   160 g/m²/50 µm 

 

Thinner  

thinner 400 

 or 

Rembrandtin Aktivverdünnung (add approx. 

5%) for accelerated hardening 

 

 

 

Drying time (20°C) 

recoatable after 16 hours 
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připraven k aplikaci 

 

Viskozita 

strukturní viskozita 

 

Hustota 

ca. 1,4 g/cm³ (v závislosti na odstínu) 

 

Sušina 

ca. 44% objemově, ca 65% váhově 

 

Teplotní odolnost 

max. 200°C suchá nárazová zátěž 

max. 160°C suchá trvalá zátěž 

 

VOC 

501 g/l (počítaná RAL 7001) 

 

Pokyny 

Nezpracovávejte při teplotách pod  +5° C a nad 

80% rel. vlhkosti vzduchu. 

Teplota vzduchu a povrchu musí být během 

aplikace nejméně 3°C nad rosným bodem. 

 

Skladovatelnost 

v originálních nádobách jeden rok od data výroby  

 

 

Balení 

Hobbocky po 28 kg netto  
 

VbF-třída 

odpadá 

 

Kind of delivery 

ready for instant application 

 

Viscosity 

structurviscous 

 

Specific gravity 

approx. 1,4 g/cm³ (depending on the colour) 

 

Solid contents 

approx. 44% volume, approx. 65% weight 

 

Temperature load 

up to 200°C dry peak load 

up to 160°C dry loading 

 

VOC 

501 g/l (calculated RAL 7001) 

 

Remarks 

Minimum application temperature +5°C.  

Maximum rel. humidity 80%. 

Temperature of air and surface must always be a 

minimum of 3°C above dew point during 

application and drying process. 

 

Storability 

12 month from date of manufacture in  

original barrels 

 

Packing 

transport cans with 28 kg net 
 

VbF-class 

no declaration necessary  
 

 

 

 

 

 

 

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG  Mail: office@rembrandtin.com 

Ignaz-Köck-Straße 15   Tel: +43 1 27702-0 

A-1210 Wien    Fax: +43 1 27702-40 

www.rembrandtin.com 

 

Tyto údaje se zakládají na zkušenostech. Protože nemáme vliv na aplikaci nátěru, můžeme pouze zaručit 

konstantní kvalitu našich produktů. Změny vyhrazeny. 
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