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WIGONOL Dachfarbe – barva na střechu 
 

 

 

 

Popis materiálu: jednovrstvá  speciální barva pro pozinkované plechové střechy 

Princip: speciální modifikovaná syntetická pryskyřice, železitá slída, hliník, ochranné pigmenty 

proti korozi. 

Vlastnosti: Použitá listová forma železité slídy a hliníkových pigmentů je velmi odolná vůči UV 

 záření . Obsah zinkofosfátu, proti korozi ochranných pigmentů, je vynikající ochrana na 

 železo proti rzi. Vynikající přilnavost i na čertsvě žárově zinkovaných plechách.  

Dodávací viskozita: 130 – 200 sekund (DIN 53211) 

Sušina: 65 - 75% 

Ředidlo: Ředidlo na barvy 9001 

Zpracování: Neředěn nanášet štětcem, válečkem nebo  airless stříkáním (tlak: 140 - 200 bar, trsyka 

0,28 - 0,33 mm). Ke stříkání vzduchovou pistolí (tlak: 3 - 4 bar, tryska 1,8 mm) ředit 5% 

ředidla na barvy 9001.Stříkání vzduchovou pistolí je možné pouze za dodržení 

předepsané tloušťky vrstvy. 

Podklad: železo, hliník, pozinkované díly, zdivo, neglazované cihly a dobře držící staré nánosy. 

Podklad musí být čistý, zbavený mastnoty a rzi, suchý. V případě hloubková rzi se místo 

základuje s Chromaxit Minium ( rzí nedotčené zinkované plochy se nesmí Chromaxitem 

základovat). Jiné základy se nesmí použít ! Čerstvě pozinkované plechy se musí 

odmastit ( viz „Příprava čerstvě zinkovaných ploch“). Staré nátěry se musí přebrousit a 

přilnavost a držení přezkoušet. 

 Tloušťka vrstvy: optimální ochrany je dosaženo , když se v 1-2 nánosech na pozinkovaný podklad nanese 

v celkovém součtu 80µm suché vrstvy. 

 40µm tloušťka suché vrstvy = ca. 80µm tloušťka mokré vrstvy 

Sušení: při 20° C  a  40µm suché vrstvy: 

 Proti prachu: ca. 30 minut 

 Na omak:  ca. 3 hodiny 

 přetíratelný:  ca. 8 hodin 

Vrchní nános: může se z optických důvodů přetřít syntetickými barvami. (např. Chromarxol nebo 

Wigodur KH Lack) . Při použití jiných výrobků se musí přezkoušet přilnavost 

Spotřeba: ca. 230g / m² při 80µm suché vrstvy 

Skladovatelnost: v originální uzavřené nádobě min.1 rok. 

Bezpečnostní pokyny:          viz Bezpečnostní list. 


