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KARTA INFORMACYJNA WYROBU LAKIEROWEGO

Nazwa produktu:                                  Silmet  6015
Data sporządzenia karty: 15-01-1999                               Data aktualizacji:  01-12-2004

Kolor: srebrno-matowy Symbol: 110XX
Połysk: matowa Norma: PN-C-81918:2002

 Ilość składników: wyrób jednoskładnikowy

1.  DANE O WYROBIE LAKIEROWYM (LUB MIESZANINIE)
Rodzaj spoiwa: żywica   metylo - 

fenylosilikonowa
Rodzaj pigmentu: pył aluminiowy
Rodzaj rozpuszczalników: ksylen, benzyna lakowa
Stosunek mieszania składników Masowo:

Objętościowo:
Czas reakcji wstępnej:
Czas przydatności wyrobu  do stosowania, 20C:
Lepkość, konsystencja: 45-65 sec (kubek Forda 

φ 4mm)
Gęstość, 20°C: 1,00-1,06 kg/dm3

Części nielotne wagowo: 40,2 %
Części stałe objętościowo: 27 %
Zalecana grubość suchej powłoki: do 70 µm (łącznie)
Masa suchej powłoki: 0,028 kg/m2  (15 µm)
Wydajność teoretyczna przy zalecanej grubości suchej powłoki: 18,1 m2/dm³

(15 µm)
Punkt zapłonu: 25°C
Czas magazynowania (minimum): 12 miesięcy
Temperatura magazynowania:  max. 25 °C
VOC-lotne substancje organiczne: 620 g/dm3

2.  ZAKRES STOSOWANIA
Opisowo: do  konserwacji  elementów  metalowych  (głównie),  narażonych  na  podwyższone 
temperatury (kominy, armatura, piece itp.), w  gospodarstwie domowym do pieców, grzejników 
radiatorów  i   innych  elementów  grzejnych.  Zabezpiecza  tłumiki  (z  wyjątkiem katalizatorów), 
bloki  silników  spalinowych  itp.,  do  pokryć  ozdobnych  srebrno  –  matowych.  Ze  względu  na 
doskonałą  odporność  na  warunki  zewnętrzne  oraz  własności  hydrofobowe  może  służyć  do 
pokrywania  tynków,  betonów,  elementów  drewnianych.  Do  pokrywania  blachy  ocynkowanej, 
także nowej (z zastrzeżeniami podanymi w niniejszej karcie).
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Właściwości mechaniczne:
SILMET 6015 nieutwardzony, przy zachowaniu szeregu korzystnych własności takich jak 
bardzo dobra przyczepność do metalu, betonu, drewna itp., doskonała odporność na warunki zewnętrzne, 
własności antykorozyjne, hydrofobowość, posiada ograniczoną odporność na ścieranie. W okresie 1 – 2 lat 
utwardza się samoczynnie.
SILMET  6015  utwardzony,  poddawany  działaniu  temperatur  do  270  °C  posiada  bardzo  dobrą 
przyczepność, elastyczność, doskonałą odporność na warunki  zewnętrzne, odporność na ścieranie.
SILMET 6015  poddany  działaniu  temperatur  powyżej  270  °C posiada  twardą  nieelastyczną  powłokę, 
znakomicie odporną na warunki zewnętrzne i ścieranie.
SILMET  6015  posiada  własności  antykorozyjne  i  przy  nałożeniu  2-3  warstw,  o  łącznej  grubości 
( po wyschnięciu ) nie większej niż 70µm w zasadzie nie wymaga podkładu.
 Uwaga:  jeśli  temp.  wygrzewania i  eksploatacji  nie przekroczą 250°C można stosować wymalowania o 
łącznej  grubości po wyschnięciu powyżej 70µm . 
Właściwości odpornościowe:odporny na działanie temperatury do 600 °C (okresowo do 650 °C),
 odporny na warunki zewnętrzne , hydrofobowy.
Zalecane stosowanie

atmosfera przemysłowa: tak
atmosfera morska: tak

woda morska: tak
woda destylowana (kondensat): tak

woda pitna (certyfikat): nie
słodka woda: tak

Odporność termiczna     sucho      min. -200 °C     max. +600 °C  ( okresowo do 650 °C )
       mokro      min.          °C     max. +110 °C

Do malowania stali: tak
Do malowania cynku, aluminium: tak
Do malowania drewna: tak
Do malowania betonu: tak
Do malowania tynków i zapraw:                         wewnątrz: 

                                                                         zewnątrz:
tak
tak                                  

Do malowania miedzi i stopów miedzi: nie
Do malowania tworzyw sztucznych: nie
Do malowania urządzeń narażonych na

rozpuszczalniki organiczne alifatyczne:
rozpuszczalniki organiczne aromatyczne:

wino, piwo, moszcze:
benzyna (Pb 95 itp.):

olej napędowy:

nie
nie
nie
tak (przy wygrzaniu pow. 300 °C)
tak (przy wygrzaniu pow. 300 °C)
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3. SPOSÓB STOSOWANIA
Przygotowanie powierzchni

stal - stopień czystości wg ISO 8501-1: Sa 2 ½
chropowatość powierzchni wg ISO 8503-2:

cynk, aluminium (opisowo) : oczyścić z tlenków
inne:

dla powierzchni o dużym narażeniu potrzebne inne przygotowanie 
Temperatura wyrobu lakierowego do malowania: min. 5 °C  max. 35 °C
Temperatura powierzchni malowanej:                   min. 5 °C  max. 60 °C
Wilgotność względna:
Temperatura malowanej powierzchni powinna być co najmniej o 3°C wyższa 
od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza

max. 80 %

Nazwa i symbol rozcieńczalnika: benzyna lakowa, ksylen, toluen, rozpuszczalnik ftalowo-karbamidowy, 
nitro, itp.

Ilość rozcieńczalnika na:                                              natrysk pneumatyczny: max. 15% obj. 
Do lepkości 20-25 (kubek 
Forda φ 4mm)

natrysk bezpowietrzny: max. 15% obj.
pędzel, wałek: max. 15% obj.

Parametry malowania
Metoda Średnica dyszy 

(mm)
Ciśnienie natrysku

(bar, MPa)
Grubość powłoki 

(µm)
Na mokro Na sucho

min max min max
Natrysk

pneumatyczny 1,3-1,6 2,0-2,5 15 20

Pędzel, wałek 20 30
Rozpuszczalnik do mycia narzędzi: ksylen, nitro, benzyna lakowa
Czas schnięcia powłoki o grubości: 15µm

°C Pyłosuchość (można 
dotykać) (min) Możliwość transportu, obróbki (min) Całkowite utwardzanie

(min)
+5 60

+15 40
+20 25
Czas utwardzania farby przy temperaturze: 

+150 °C: 2 - 3 h
+200 °C: 1,5 - 2 h

Uwaga: czas pomiędzy położeniem ostatniej warstwy emalii, a obciążeniem temperaturowym – 
minimum  24 h
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Czas schnięcia powłoki o grubości 15µm do nałożenia następnej powłoki

°C

Czas do nałożenia tej samej farby Czas do nałożenia farby: Czas do nałożenia farby:
Podkł.cynkowo- silikonowy Podkł.cynkowo- silikatowy

min max min max min max
+5 24h 24h

+15 18h 18h
+20 12h 12h

po całkowitym utwardzeniu 
się kolejnych warstw 
podkładu

Uwaga: Jeżeli trzeba uzyskiwać inne grubości, należy uzyskać informacje o czasach od producenta wyrobu. W 
podanym czasie, przy zachowaniu innych parametrów podanych w niniejszej Karcie, nie mogą następować żadne 
szkodliwe współdziałania kolejnych powłok. Wartość graniczną należy podać wtedy, kiedy przy przemalowaniu, 
dla uzyskania dobrej przyczepności, nie trzeba jeszcze szorstkować  powłoki.
Podkłady: można stosować podkłady silikonowo - cynkowe lub silikatowo - cynkowe, można jednak stosować 
SILMET 6015 bez podkładu wystarcza położenie 2 – 3 warstw emalii na dobrze oczyszczoną  powierzchnię .
Łączna grubość warstw nie powinna przekroczyć 70µm.
Zastosowanie podkładu z zawartością cynku zmniejsza odporność temperaturową powłoki 
do ok. 415 – 420 °C ze względu na temp. topnienia cynku wynoszącą  419,5 °C.
Przykładowe zestawy lakierowe                        Uwaga:     w przypadku, gdy nie przewiduje się
   1.  SILMET  6015      20 µm                                                wygrzewania lub pracy emalii w temp.
        SILMET  6015      20 µm                                                powyżej 250 °C można stosować wyma-
        SILMET  6015       15 µm                                                lowania o łącznej grubości w stanie
   2.  Podkł. silikonowo-cynkowy       15 µm                             suchym powyżej 70 µm .
       Podkł. silikonowo-cynkowy        25 µm                        
       SILMET 6015                            20 µm

4. ZALECENIA BHP i P-POZ
Przy stosowaniu w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wentylację w trakcie malowania, a 
następnie przewietrzyć pomieszczenie, do zaniku charakterystycznego zapachu. Produkt jest łatwopalny. 
W przypadku pożaru nie wolno gasić wodą. Gasić pianą , proszkiem lub gaśnicą śniegową.

5. CERTYFIKATY, ŚWIADECTWA
Świadectwo PZH:

Badanie na zgodność z normą PN-C-81918:2002:
IPTSz „METALCHEM” o /Gliwice (dawny IPTiF)

HK/B/1244/01/2003
Sprawozdanie nr 115/2003

Podane powyżej informacje odzwierciedlają aktualny stan naszej wiedzy i są podane w najlepszej 
wierze. Nie mogą jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. 
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