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REMOSIL S ALU RAL 9006 
 

 Technický list Technical Data Sheet 
Typ 

Žáruvzdorná nátěrová hmota na bázi zasíťovaných 

silikonových pryskyřic s hliníkovými šupinami   

 

 

Odstín 

Hliníkový (při teplotách nad 350°C počítejte s 

nepatrným zašednutím povrchu) 

 

Vlastnosti 

Žáruvzdorná nátěrová hmota odolná do 600°C; ve 

spojení s REMOSIL S ZINK (základ na bázi 

silikonu a zinku) nebo  

REMOSIL OM 101 nebo REMOSIL OM 500 

(základ na bázi zinksilikátu) vhodný pro venkovní 

nátěry. Teplotní odolnost se snižuje při použití 

REMOSIL S ZINK nebo REMOSIL OM 101 na  

ca 400°C, při použití REMOSIL OM 500 na 

500°C. 

 

Velmi dobrá odolnost vůči kolísající teplotě. Při 

dodatečném zahřátí má REMOSIL S ALU tu 

výhodu, že při všech teplotách zůstává nelepivý.  

 

Nátěrový systém 

Příprava povrchu Sa 2 ½  

VNITŘNÍ NÁTĚR:1-2 x 25 µm Remosil S Alu 

VNĚJŠÍ NÁTĚR:1 x 70 µm Remosil OM 101 

nebo OM 500 

 1-2 x 25 µm Remosil S Alu 

 

Aplikace 

Nejlépe se aplikuje stříkacím zařízením. Aplikace 

štětcem je možná a nátěr štětcem technicky 

nezávadný, opticky vypadá hůř.  

 

 

 

Ředění 

Barvu dodáváme připravenou k aplikaci a není 

nutné ji ředit.  

Pro čištění pracovních nástrojů doporučujeme 

ředidlo Verdünnung 500. 

 

Type 

high temperature resistant coating based on 

interlacing silicon resin with metal aluminium 

flakes 

 

Colour 

aluminium (at temperatures above 350°C 

insignificant greying may be stated) 

 

Properties 

high temperature resistant coating, to be  

stressed up to 600°C.  

In combination with REMOSIL S Zinc 

(silicon zinc primer) or REMOSIL OM 101 or 

REMOSIL OM 500 (zinc silicate primer) 

suitable for outdoor exposure, in which case 

temperature stability is reduced with 

REMOSIL S ZINK or REMOSIL OM 101 to 

about 400°C, with OM 500 to 500°C. 

 

Excellent resistance to temperature changes. 

A further advantage of REMOSIL S Alu is its 

tackfreeness for all temperature ranges when 

heated afterwards. 

 

Coating Systems: 

Surface preparation Sa 2 ½  

INDOORS:  1-2 x 25 my Remosil S Alu 

QUTDOORS: 1 x 70 µm Remosil OM 101 

nebo OM 500 

 1-2 x 25 µm Remosil S Alu 

 

Application 

spraying proved the best method. Application 

by brush provided technically perfect coatings 

but their optical effect is not as good as those 

applied by spraying 

 

 

Applicationadditive 

the paint is furnished ready to apply and should 

not be diluted.  

For cleaning of appliances we recommend 

thinner 500 
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Tloušťka vrstvy 

max. 25 – 30 µm na jeden nástřik Celková 

tloušťka vrstvy max. 60 µm 

 

 

Spotřeba 

teoretická:            71 g/m²/25 µm 

 

Schnutí 

Prachu nelepivý-   1 hodina 

Suchý na dotek-   3 hodiny 

Tvrdý - 24 hodin 

Vytvrzený -   2 hodiny / 150°C 

 

Přetíratelný 

s REMOSIL S ALU po 24 hodinách. Teplotám 

nad 150°C vystavujte až kompletní hotový systém 

 

Viskozita 

ca. 70 s dle DIN / 4mm 

 

Spec. hmotnost 

ca. 1,15 g/cm³ 

 

Obsah sušiny 

ca. 40% objemově, ca. 57% váhově 

Teplotní odolnost 
max. 600°C 

 

VOC 
(počítané)  510g/l 

 

Omezení aplikace 

Neaplikujte při teplotách pod +5°C a při vice než 

80% rel. vlhkosti. 

Teplota vzduchu i povrchu musí být během 

aplikace a schnutí  nejméně 3°C nad rosným 

bodem.  

 

Skladovatelnost 

V originálních nádobách min. 6 měsíců od data 

výroby 

Balení 

Soudky 25kg 

VbF-klasifikace 
odpadá 
 

Film thickness 

max. 25 –30 µm per coating max. DFT  

of the complete coating system 60 µm 

 

 

Consumption 

theoretical:    71 g/m²/25 µm 

 

Drying time 

dust-free -   1 hour 

tack free -   3 hours 

hard - 24 hours 

cured -   2 hours / 150°C 

 

Recoating 

with REMOSIL S Alu after 24 hours.  

The coating system should be exposed to 

temperatures above 150°C only after completion 

 

Viscosity 

approx. least 70 s according to DIN / 4mm 

 

Specific gravity 

approx. 1,15 g/cm³ 

 

Solid contents 

approx. 40% volume, approx. 57% weight 

Temperature load 
max. 600°C 

 

VOC 
(calculated)  510g/l 

 

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 
6 month from date of manufacture in  

sealed original barrels 

 

Packing 
25 kg hobbocks 

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   20/12/10 

mailto:office@rembrandtin.com
http://www.rembrandtin.com/

