Brantho-Korrux „Komfort Spray “
Spraydåser med højt tørstofindhold til korrosionsbeskyttelse af metal
Satin Gloss
Gloss

Mat

Brantho-Korrux
„nitrofest“

Brantho-Korrux
„3in1“

Branth‘s
Kristall-Glasur

Fordelene ved ,,Komfort Spray“ i forhold til andre spraydåser
»» Høj dækkeevne
»» Universal anvendelighed
»» Flot slutresultat
»» Minimal lugt ved påførsel
»» Let struktureret overflade

»» Kvalitets korrosionsbeskyttelse
»» Høj kant lavtykkelse
»» Stort set ingen løbere
»» Nem at bruge
»» Høj lavtykkelse



Alle Brantho-Korrux „Komfort Spray“ indeholder
CO2-neutral
Bio-komprimeret gas
Skoven
indeholder
CO2

Træaffald
bliver til
gas

og bliver til
komprimeret
gas i BranthoKorrux
,,Komfort
Spray“
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Kun formen minder om en spraydåse,
Komfort Sprayen er meget bedre:
»» Ikke giftig komprimeret gas
»» Original Brantho-Korrux “3in1 “
»» Speciel dyse
»» Dyse til udfordrende områder

Primer og finish direkte fra
“Komfort Spray”

Standardfarver (6-pack eller 12-pack):

Vi kalder Spraydåser
„Komfort Spray“
de indeholder originale
Brantho-Korrux „3in1“ og
tillader i et coat en
silke-gloss malings lagtykkelser
på over 120my,
To lag sikrer en effektiv
korrosionsbeskyttelse.

9005 Jet Black

9010 Pure White

7035 Light Gray

6005 Moss Green

5010 Gentian Blue

2011 Deep Orange

MB7350 novagray, ca. 7016

7001 Silver Gray

1021 Colza Yellow

9006 White Aluminium

3000 Flame Red

7038 Agate Gray

Kan anvendes på mange underlag, herunder støbejern
jern, stål, galvaniseret stål, aluminium, rustfrit
stål, kobber, zink, intakte tidligere belægninger inklusiv
polyesterpulverbelægninger og mange andre
overflader.
Alle overflader skal rengøres ordentligt og affedtes.

Højeste Korrosionsbeskyttelse

NORSOK-tested (for North Atlantic oil platforms)

Høj sikkerhed / Ikke-giftig
Testet til børns legetøj (EN 71-3)

Komfort Spray egenskaber:

Meget brugervenlig

Ingen primere nødvendig. Efter omrystning er den klar til brug.
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»» Flad-spray dyse til paneler, eller en rund-spray
dyse for svært tilgængelige pletter / områder.
»» Lagtykkelser næsten som Airless sprøjtning.
»» Ingen tidskrævende rengøring af udstyr.
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Tips:

De 12 standardfarver har en klar farvekodning.
»» Farvet ring på toppen af dåsen
(ikke på den aftagelige hætte)
»» Farvekode, nummer, EAN kode
(på forsiden af dåsen)
Dette billede viser sprayresultatet fra
et konkurrerende produkt af høj kvalitet.
En fin finish, men „Lav kant beskyttelse“ og
lav dækkeevne.
Dette foto viser sprayresultatet med
Brantho Korrux Komfort Spray.
En let struktureret overflade, perfekt „kantbeskyttelse“ og høj dækkeevne.

Praktisk information:
Brug ,,Komfort Sprayen“ roligt ligesom som en
sprøjtepistol, og ikke som med en hårspray frem og
tilbage i forskellige vinkler.
Fejlfinding:
Malings „bobler“:

Forøg afstanden. Sprøjt ikke på varme
overflader.
Bring spraydåsen på til rumtemperatur.
Efter brug skal du kun rense dysen kort.
Maling „sputtere“: Ryst dåsen 3 min. Rengør om muligt eller
udskift dysen.
For lidt tryk:

Genbrug:
Tomme dåser kan genbruges (metal).
Delvist tømte dåser er kemisk affald og bør bortskaffes i
henhold til lokale bestemmelser

✪✪ 3 i 1 er hurtigt støvtør = ikke længere følsomt for støv
/ snavs. Varigheden indtil fuldstændig hærdning er
afhængig af lagtykkelsen, derfor: Lad malingen tørre
imellem påføringerne, når der påføres flere lag.
✪✪ Brantho-Korrux kan overmales af de fleste malinger.
Hvis du er i tvivl, prøv på et lille testområde.
✪✪ Hvis du vil bruge ,,komfort sprayen“ til at få kvalitets
korrosionsbeskyttelse som på en nordatlantisk olie rig,
rækker indholdet af en 400ml dåse til 1m x 25cm. Til lave
krav rækker indholdet til et område på op til 1 x 2mtr.
✪✪ For at opnå en god rustbeskyttelse skal du være opmærksom på tilstrækkelige lagtykkelser på kanter,
hjørner, vinkler, folder, huller, svejsninger osv. Hvis det er
nødvendigt, arbejd med en anden kontrastfarve mellem
lag. Husk, at være omhyggelig ved svært tilstrækkelige
områder.
✪✪ For god vedhæftning til „vanskelige“ underlag (som
aluminium, rustfrit stål, galvaniseret stål osv.) er en
ordentlig tørfilmtykkelse afgørende. Det kan let opnås
med ,,Komfort Sprayen“.
✪✪ ,,Komfort Sprayen“ bringes til stuetemperatur før brug.
Ryst godt før brug. Hvis ønsket kan du dreje dysen i
sprøjtehovedet fra lodret til vandret sprøjtemønster.
✪✪ På sprayen finder du sikkerhedsinstruktioner. Vi synes,
det er vigtigt at udlufte godt ved brug. Sprøjt aldrig mod
antændelseskilder, øjne eller levende ting.
✪✪ Ved sprøjtning skabes der sprøjtetåge. Arbejd derfor ikke,
når der er for meget vind. Indæk hvis nødvendigt.
Sprøjteafstand 20 - 30cm. Ved påførsel hold altid sprayen i
den rigtige vinkel og hold den lodret.
✪✪ Ventilen og dysen kan tilstoppe. Dette kan reduceres
ved lejlighedsvis at vende sprayen og rengøre ventilen
/ dysen ved et kort tryk på sprøjtehovedet.

Hvor meget maling er der i dåsen!

400ml

Brantho-Korrux „3in1“ Komfort Spray.

Forbruger
kvalitet

Industrikvalitet

Brantho-Korrux
Komfort Spray

320ml Gas og
opløsningsmiddel

300ml Gas og
opløsningsmiddel

200ml Gas

80ml Maling

100ml Maling

200ml Maling

+ 25%

Brantho-Korrux „komfort Spray“
er ikke bare en spray dåse,
den påfører en kvalitets
korrosionsbeskyttelse.
Man opnår næsten samme
lagtykkelser som med et
Airless sprøjteanlæg.
Du kan opnå perfekt
kantbeskyttelse med
1-2 påføringer.

+ 100%

„Brantho-Korrux“- Komfort Spray:
✪✪ Ekstremt dækkende,
✪✪ Høje lagtykkelser,
✪✪ Original korrosionsbeskyttelse,
✪✪ Mindre belastning for mennesker og miljø,

På YouTube under
„Brantho Korrux Komfort Spray“
kan der ses et par eksempler:
»»

- Dækkeevne

»»

- Påførsel

✪✪ Praktisk og komfortabel
,,3in1“ giver en let overflade struktur.
Den høje dækkeevne sikrer perfekt
kantbeskyttelse ydmere sikre den høje
vedhæftningsevne at den kan brugers
på en lang række forskellige underlag.

Detaljeret information: til den oprindelige „Brantho-Korrux 3in1“ finder du
oplysninger i kapitlet „Produkter“ på
www.Rostschutzfarbe.de eller ved
hjælp af de medfølgende QR-koder.
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Klæbeevne
Brantho-Korrux „3 i 1“ i
cross-cut test på aluminium. Gt 0.
Ekstremt høj Vedhæftning
sikrer langvarig beskyttelse.

Dækkeevne
Brantho-Korrux (øverst) og et Konkurrencedygtigt produkt (nedenfor) påført den
samme lavtykkelse.
„3 i 1“ sparer et coat og bruger også
mindre maling.

Ikke bare en hvilken
som helst „3in1“ - men
Den originale
I mere end 25 år har Brantho-Korrux „3in1“,
været anvendt som grunder-, mellem- og topcoat. Samtidige er den miljøvenlig, nem at
arbejde med og har høj beskyttelseskvalitet.
Brugt på titusinder af kvadratmeter på olie rigge,
fairway bøjer, legeplads udstyr, broer, vogne,
vinter vedligeholdelsesudstyr, rør, veteranbiler,
byggemaskiner, kraftværker, master, maskiner,
kraner, skibe, containere mv.
Højt tørstofindhold, nedsat opløsningsmiddel
indhold, højt slutresultat, høj dækkeevne, høj
klæbestyrke, god kantbeskyttelse, elastisk, hurtig
tørrende, fri for aromatiske forbindelser, tungmetaller, ufarligt for miljøet, konstant produkt udvikling, beskytter mod korrosion.
Vi udvikler og producerer i Tyskland.
Detaljeret information er tilgængelig på Internettet
på www.Rostschutzfarbe.de.

Elasticitet
Selv med betydelige deformationer
brister „3in1“ ikke bare.
Den høje elasticitet hjælper til
med at undgå malingskader.

Korrosionsbeskyttelse
Den nederste del var ubehandlet, den
øverste del er malet med Brantho-Korrux
„3in1“. Efter den ekstreme belastning på
720 timers salttågetest, sikrer „3 in 1“
også i overgangen til intakt maling.

Holdbarhed
Brantho-Korrux „3 in 1“ hæfter på jern,
stål, flash rust, rustfrit stål, aluminium,
kobber, glas, zink, mange hårde plastmaterialer m.m.
Grunder og Topcoat i et.

Emballage
På forespørgsel i beholderstørrelser af 0,75 I, 5 I, 10 I,
19 I eller 200 liter.
Eller i 400 ml Komfort Sprays..
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Original Brantho Korrux
Kvalitet i Komfort Spray

Kun formen minder om en spraydåse,
Komfort Sprayen er meget bedre:
»» Ikke giftig komprimeret gas
»» Original Brantho-Korrux „nitrofest“
»» Speciel flad dyse
»» Dyse til udfordrende områder

Vi kalder Spraydåser
„Komfort Spray“
de indeholder original
Brantho-Korrux „nitrofest“ og
tillader i et coat en
silke-gloss malings lagtykkelser
på over 100my,
To lag sikrer en effektiv
korrosionsbeskyttelse.

Korrosionsbeskyttelse direkte fra
Komfort Spray.
Standardfarver (6-pack eller 12-pack):
Findes i 4 populære farver:
9005 Jet Black

1015 Light Ivory

3009 Oxide Red

7023 Concrete Gray

„Nitrofest“ kan bruges på jern og stål, også på
manuelt afrenset overflader (St 2) og på faste gamle
malingsoverflader.

Dette billede viser sprayresultatet fra
et konkurrerende produkt af høj kvalitet.

Komfort Spray egenskaber:

»» Bred vifte til regulare områder, eller fokuseret stråle
for vanskelige områder.
»» Lagtykkelser næsten som Airless sprøjtepåførsel.
»» Ingen tidskrævende rengøring af udstyr.

En fin finish, men „Lav kant beskyttelse“ og
lav dækkeevne.
Dette foto viser sprayresultatet med
Brantho Korrux Nitrofest ,,Komfort Spray“.
En let struktureret overflade, perfekt „kantbeskyttelse“ og høj dækkeevne.

Hvis du vil korrosionsbeskytte store områder, skal du
bruge Brantho-Korrux fra 750 ml, 5 l, 10 l, 19 l eller 200 l
beholdere. Påfør med børste, rulle eller Airlesssprøjte.

På YouTube under
„Brantho Korrux nitrofest“
Se den store dækkeevne af
Branth-Korrux Nitrofest „Komfort
Spray“. Professionel sprøjtning,
direkte fra dåsen..
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Sehr emissio

* Informations sur le niveau d´émission de substances volatiles dans l´air intérieur, présentant un risquè de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (trés faibles emissions) á C (fortes emissions).
Ventiler bien pendant et après l´application de la peinture dans les salles.
* Grad der Emissionen von flüchtigen Substanzen in die Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen
darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen) nach französischer VOC-VO
Während- und nach der Verarbeitung in Räumen trotzdem immer gut lüften.
* Degree of emissions of volatile substances into the room air which may represent a toxic hazard by inhalation,
on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions) based on French VOC regulations
Nevertheless ventilate well during and after application in enclosed rooms.
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ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
Emissionsklasse für die Innenraumluft*
Indoor air pollution classification*

m

* Informations sur le niveau d´émission de substances volatiles dans l´air intérieur, présentant
un risquè de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (trés faibles
emissions) á C (fortes emissions).
Ventiler bien pendant et après l´application de la peinture dans les salles.
* Grad der Emissionen von flüchtigen Substanzen in die Raumluft, die ein toxisches Risiko
beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe
Emissionen) nach französischer VOC-VO.
Während- und nach der Verarbeitung in Räumen trotzdem immer gut lüften.
* Degree of emissions of volatile substances into the room air which may represent a toxic
hazard by inhalation, on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions) based
on French VOC regulations.
Nevertheless ventilate well during and after application in enclosed rooms.

Fejlfinding:
Malings “bobler”:
                          
For lidt tryk:

Forøg afstanden.
Sprøjt ikke på varme overflader.
Bring dåsen til stuetemperatur.
Sprøjt kun kortvarigt dysen ren.
Malings ”spytter”: Ryst spraydåsen hårdere og længere.
Rens eller udskift dysen, rengør ventil
hvis muligt.
Genbrug:
Tomme dåser kan genbruges (metal)
Delvist tømte dåser er kemisk affald og bør bortskaffes i
henhold til lokale bestemmelser

Tips:
✪✪ Nitrofest er hurtigt støvtør = ikke længere følsomt for
støv / snavs. Varigheden indtil fuldstændig hærdning
er afhængig af lagtykkelsen, derfor: Lad malingen tørre
imellem påføringerne, når der påføres flere lag.
✪✪ Kan overmales af de fleste malinger.
Hvis du er i tvivl, prøv på et lille testområde.
✪✪ Hvis du vil bruge ,,komfort sprayen“ til at få kvalitets korrosionsbeskyttelse, rækker indholdet af en 400ml dåse til
1m x 25cm. Til lave krav rækker indholdet til et område
på op til 1 x 2mtr.
✪✪ For at opnå en god rustbeskyttelse skal du være opmærksom på tilstrækkelige lagtykkelser på kanter,
hjørner, vinkler, folder, huller, svejsninger osv. Hvis det er
nødvendigt, arbejde med en anden kontrastfarve mellem
lag. Husk, at være omhyggelig ved svært tilstrækkelige
områder.
✪✪ Flyt komfortsprayen roligt som en Sprøjtepistol,
venligst ikke vrik frem og tilbage som med en hårspray.
✪✪ ,,Komfort Sprayen“ bringes til stuetemperatur før brug.
Ryst godt før brug. Hvis ønsket kan du dreje dysen i
sprøjtehovedet fra lodret til vandret sprøjtemønster.
✪✪ På sprayen finder du sikkerhedsinstruktioner. Vi synes,
det er vigtigt at udlufte godt ved brug. Sprøjt aldrig mod
antændelseskilder, øjne eller levende ting.
✪✪ Ved sprøjtning skabes der sprøjtetåge. Arbejd derfor ikke,
når der er for meget vind. Indæk hvis nødvendigt.
Sprøjteafstand 20 - 30cm. Ved påførsel hold altid sprayen i den rigtige vinkel og hold den lodret.
✪✪ Ventilen og dysen kan tilstoppe. Dette kan reduceres
ved lejlighedsvis at vende sprayen og rengøre ventilen / dysen ved et kort tryk på sprøjtehovedet.

Hvor
maling mehr
er derdrin!
i dåsen!
Da istmeget
im Vergleich

Brantho-Korrux nitrofest Komfort
Spray
aus der Komfortdose
Billig
Spraymaling

Forbruger
kvalitet

Industri
Kvalitet

Vandfortyndbar

Top kvalitet
Spraymaling

Nitrofest KomfortSpray siden 2016

400ml

Maling

30ml Maling
370ml Gas og
opløsningsmiddel tilsat
1

80ml Maling
320ml Gas og
opløsningsmiddel tilsat
2

100ml Maling
300ml Gas og
opløsningsmiddel tilsat
3

100ml Maling
300ml Gas og
opløsningsmiddel tilsat
4

120ml Maling
280ml Gas og
opløsningsmiddel tilsat
5

200ml Maling
200ml Gas
tilsat

ca. 20my

ca. 25my

ca. 30my

ca. 15my

ca. 40my

ca. 100my

Mulig lagtykkelse

ca. 5-10my

ca. 10my

ca. 15my

ca. 5my

ca. 20my

ca. 60-90my

Lagtykkelse på
kanterne

Malinger i standard spraydåser tilsat 50-150% fortyndingsmiddel, hvilket giver billige spraydåser og flotte, glatte
overflader.
Denne nye tykfilm-spray ,,Komfort Sprayen“ er anderledes:
Vi bruger kun originalt Brantho-Korrux „nitrofest“ (se kapitlet
„Produkter“ på www.Rostschutzfarbe.de) og ikke-giftig
komprimeret gas, som muliggør høj lagtykkelse, stor dækkeevne, god korrosionsbeskyttelse, god kantbeskyttelse,
lav miljøbelastning, mindre lugtforurening, hurtig udførsel
/ betydelige besparelser på arbejdestiden og har en svagt
struktureret overflader.

Detaljeret information om original
„Brantho-Korrux nitrofest“ findes i kapitlet
„Produkter“ under
www.Rostschutzfarbe.de eller ved hjælp af
den vedhæftede QR-kode.

6

Nr.

Tradition og innovation for højkvalitets beskyttende maling.
Siden 1887 har vi leveret antirustmaling, siden 1956 med høft
tørstofindhold og blyfri.
Der producerers til dig med den mest moderne teknologi,
innovativtet, omkostningseffektiv og tæt på den udførende.
Vi gjorde produkterne ekstra kraftfulde og med god dækkeevne.
Dine fordele: bedre dækkeevne, mindre arbejde, mindre
materialeforbrug, mindre risiko og emissioner, længere
holdbarhed, lavere opfølgningsomkostninger. Vi forsikrer dig
om praktiske produkter: mange års erfaring, løbende udvikling,
omfattende test, højkvalitets råvarer, omhyggelig produktion,
moderne styringssystemer og konstant dialog med vores kunder.

På YouTube kan du også se
„Brantho Korrux nitrofest“ i
Komfort sprayen.
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Ingen „nitro“ farve

Lavt opløsningsmiddelindhold = Høj Solid
Fri for aromater,
Fri for tungmetaller,
VOC <420 g / l = Fremtidssikker

un

Dette er hvad vores kunder
værdsætter ved „nitrofest“
• Hurtig tørring
• Overflade rust tolereres
• Universal overmalbar
• Lang holdbarhed
• Høj miljøkompatibilitet
• Forskellige farver
• God fyldnings- og dækkeevne

6 Stjerner til
Brantho-Korrux „nitrofest“

8 Nøgleord karakteriserer

✪✪ Sparer den kostbare fjernelse af
flash rust - absorberer flash rust
og forhindrer korrosion.

1. Enkomponent:
Derfor er påføringen enkel.
2. Brugt mange år i praksis:
på maskiner, konstruktioner, rækværk, rør,
porte, tage, containere, køretøjer.
3. Fremragende dækkeevne:
Dette sparer materialer og arbejdstid.
4. Ingen Nitro Farve,
Overmalbar selv med nitro og
2-komponentlakker.
5. Mat overflade,
Sikrer optimal binding til det næste
malingslag selv uden slibning.
6. Støvtør efter få minutter:
God kantdækning, mindre risiko for
forurening.
7. Forenelig med resterende rust,
foretrækkes af det førende Tyske
jernbaneselskab istedet for hvilken som
helst rust konverter.
8. Højt Tørstofindhold:
VOC < 420 g/l

✪✪ Danner en højt fyldt primer, som er
universalt overmalbar.
✪✪ Er økonomisk, nem at påføre og har
en lang holdbarhed.
✪✪ Tilbyder høj miljøkompatibilitet og
lav påvirkning under påføring.
✪✪ Universel anvendelighed forenkler
opbevaring og undgår forvirring.
✪✪ Tilgængelig i praktiske beholdere,
5 liters dåser med økonomidæksel, (kantløse)
750 ml dåser, 10-liters eller 19-liters spand
eller i 400 ml komfort spray.

Brantho-Korrux „nitrofest“

Standarder og love Brantho-Korrux „nitrofest
»» TÜV tested:

»» ChemVOCFarbV:

»» DIN-EN-ISO 14001:

»» 2000/53/EG (End of Life Vehicles) and
»» 2002/95/EG (Electrical appliances):

Corrosion protection quality and quality assurance system are
TÜV-tested and TÜV-monitored
The production is Eco-Audit (EMAS) - and ISO 14001 certified

»» DIN 55928:

As a corrosion protection coating for steel structures on accessible and inaccessible components of all 6 atmospheric corrosivity categories allowed

»» DIN-EN-ISO 12944:

For the initial protection (construction) and for modification, maintenance and
Repair of building equipment permitted

Below the legal limits

Unauthorized substances are not included in BK „nitrofest“

»» Ü-Mark:

Corrosion protection of steel structures and parts in land, city,
industrial and marine atmospheres

»» REACH:

the ingredients are REACH compliant

»» Heavy metal free, aromatic free:

»» GISBAU:

»» DB-approved:

»» ISO 17652-2/651-Duisburg

Lead, chromate and zinc free; free of solvents such as xylene, toluene;
free of isocyanates and amines, silicone-free, biocide-free
For vehicle maintenance as a rust-resistant primer coating (WL 30.01.01)

Product code: M-GP02 (primer, pigmented, solvent thinnable,
dearomatized)
successfully tested for overweldability and tendency to burn
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Branth‘s Komfort Spray er:

»» Ikke tilsat fortynding
»» Dobbelt mængde maling pr. Spray*
»» Høje lagtykkelser*
»» Ikke giftig komprimeret gas

Universal Kristall-Glasur er:

»» Universal clearcoat
»» Blank overflade
»» UV beskyttelse, Vejrbestandig
»» Velegnet til mange overflader
»» Som en blank topcoat på „3in1“

* Normalt indeholder en 400 ml spraymaling 30 - 120 ml maling plus store mængder af tilsatte opløsningsmidler og drivgasser.
Branths „komfortbeholdere“ indeholder 200 ml maling, ingen tilsatte opløsningsmidler og ikke-giftig komprimeret gas (træether).
* En klar topcoat tillader dog ikke så store lagtykkelser som de pigmenterede Brantho-Korrux Komfort Sprays.

Branth‘s „Kristall-Glasur“
»» Er tilgængelig som maling til penselpåføring, rulning eller
sprøjtning fra fabrikkens lager i beholdere på 750 ml eller
5 liter.
»» Er beskrevet detaljeret i det tekniske datablad
(se kapitlet „Produkter“ under www.Branth-Chemie.de)

Tips:
Ved sprøjtning eller kort tid derefter kan malingen forekomme
lidt mælkagtig. Dette forsvinder fuldstændigt ved normale lagtykkelser, idet malingsfilmen bliver tydeligere under tørring.
Ryst altid hver Komfort Spray omhyggeligt før brug.
Påfør det roligt og jævnt. Sprayen skal være ved stuetemperatur,
når den anvendes.
Brug ikke hvis luftfugtigheden er for høj. Vælg omhyggeligt
afstanden og hastigheden ved påføring, så overfladen ikke blot
skinner, men også bliver glat. Hvis det er nødvendigt, øv dig på
et testområde.
Må ikke anvendes i vind. Hold sprayen lodret. Hold jævn
sprayafstand og sprøjtevinkel. Overhold sikkerhedsforskrifterne
på dåsen. Luft godt. Sprøjt aldrig mod antændelseskilder, øjne
eller levende ting.
Ventilen og dysen kan tilstoppe. Dette kan reduceres ved lejlighedsvis at vende sprayen og rengøre ventilen / dysen ved
et kort tryk på sprøjtehovedet.

Fejlfinding / Instruktion
Malings „bobler“: Forøg afstanden. Sprøjt ikke på varme overflader.
For lidt tryk: Bring sprayen til stuetemperatur. Sprøjt altid dysen ren kortvarig
efter brug.
Malings ”spytter”: Ryst hårdere og længere. Rengør eller udskift dysen.
Rens ventilen, hvis det er muligt.
Overflade appelsinhud: Malingen tørrende for hurtigt, derfor f.eks. reducer
afstanden eller sprayhastigheden, vent på mere passende temperaturer eller
vind.
Malingen ser mælkeagtig ud: For meget fugt under påføring og / eller tørring.
Malingen er krøllet: Forkort eller forlæng den mellemliggende ventetid.
Tomme dåser er værdifulde, indleveres til genbrug i henhold til lokale
bestemmelser.
Ikke-tomme dåser: er specielt affald, tag det til det passende opsamlingssted
i henhold til lokale bestemmelser.

Branth‘s „Komfort Sprays“
»» Brantho-Korrux „nitrofest“ som er en mat rustbeskyttelses
spray med høj fyldeevne,
»» Brantho-Korrux „3in1“ som er korrosionsbeskyttende i
satin-glans og findes i en bred vifte af farver.

Brantho-Korrux Metal maling
»» Der er forskellige typer, 6 beholderstørrelser
og utallige farver,
»» Forskellige hvad angår tørretider, glansniveauer, m.m.,
»» Er tilgængelig som en-komponent, to-komponent high-solid
eller high-solid opløsningsmiddelholdig, vandfortyndbar
eller næsten opløsningsmiddelfri,
»» Giver fremragende korrosionsbeskyttelse, enkel
påføring, lav indvirkning på mennesker og miljø,
»» Har fremragende dækkeevne, økonomisk og lav
emission,
»» Indeholde ikke tungmetaller
»» (fx ingen bly, zink, chromater),
ingen aromatiske stoffer (fx
xylen, Benzen), ingen
Biocider m.m.

AcryMatic Coating ApS
Møllehaven 11, 4040 Jyllinge
Denmark

Telefon: +45 44921664
acrymatic@acrymatic.dk
www.acrymatic.dk

