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KINAT 

 
 
ALGEMEEN: 
Roest is het gevolg van een veelheid van cathoden en anoden die 
aanwezig zi jn op het oppervlakte van staal en die reageren als ze in 
contact komen met zuurstof en vocht. Men kan dit bi jzonder goed 
vaststel len wanneer een stuk metaal gedeeltel i jk geïmmergeerd is in water 
en dan ongeli jkmatig is blootgesteld aan de invloeden van lucht. 
Deze micro-ontladingen vormen de oorzaak van roest. Tussen de 
electroden ontstaat er een electro-chemische reactie dat zich 
karacteriseert door de vorming van waterstof aan de cathode en een 
ontbinding van het i jzer, dus gewichtsverl ies aan de anode. 
 
De vorming van complexe metaal organismen. 
Kinat is een polymeer met een lage viscositeit, met een groot aantal 
actieve werkingen en een zeer hoog moneculair gewicht. Deze reageert op 
roest. Een verdere oxydatie van staal wordt gestopt als gevolg van de 
vorming van neutrale mataaldeelt jes. 
Als het ware worden de atomen van de i jzerdeelt jes omhulst door een 
chemisch procede. 
Hierdoor ontstaat er een onoplosbare geli jkmatige laag, dat zeer goed 
hecht met de oppervlakte. 
 

 
  OMSCHRIJVING: 
  KINAT is een polymeer met een lage viscositeit, deze dringt in het 

verroeste staal en    en stabil iseert het in de diepte.  
  KINAT reageert snel met roest. De reactieti jd bedraagt 3 uren. 
 Kinat vormt een goede hechtingsbodem voor elk verfsysteem.  

 
 

  VERENIGBARE VERFSYSTEMEN: 
  KINAT is geen verf maar een oppervlaktevoorbereider. Een oppervlakte 

behandelt met    KINAT moet overschilderd worden en dit bi j  voorkeur 
binnen de 48 uren na het aanbrengen van KINAT. 

  De meerderheid van de verfsystemen die gebruikt worden voor de 
bescherming van staal zi jn verenigbaar met KINAT zoals: 
- bi j  industriële onderhoudswerken: 
Verven op basis van alkyde, gewijzigde alkyde, chloorrubberverven, 
epoxy’s, polyurethanen, vinyl en watergedragen verven. 
- bi j  carrosseriën: 

  Synthetisch lakken, nitro- cellulose verven en acrylaten. 
- in de bouw: 
Alkyde verven. 
 

 



 

 
 
 
 EIGENSCHAPPEN: 
  Uitzicht:                            vloeistof met een bruinachtige kleur 
  Soortel i jk gewicht:             1,03 
  Viscositeit:      10 cps 
  Droogti jd:     3 uren 
  Oppervlakteverbruik:         25 m²/l i  
  Applicatietemperatuur:       0 – 40°C 
  Flashpoint:                       50°C 
 
  Stockage:                         beschermen tegen zonlicht 
  Bewaring:                         minimum 1 jaar 
  Aanbrengen:                     met harde kwast of pneumatisch pistool 
  KINAT is klaar voor gebruik. Deze niet verdunnen. 
 
 AANBEVELINGEN: 
  Vlekken kunnen met water en zeep verwijderd worden. In geval van 

aanraking met de ogen, deze overvloedig reinigen met water en indien 
mogeli jk bi j  het water een oplossing van 1% soda toevoegen. 
KINAT bevat een ontvlambaar solvent. 
 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN: 
Oppervlaktevoorbehandeling: 
KINAT aanbrengen over een verroeste oppervlakte, vri j  van vet en vuil.  
Niet hechtende roest, schilfers en walshuid verwijderen. 
 
KINAT is gebruiksklaar. Een gewone, niet te overvloedige, laag 
aanbrengen. Gebruik bi j  voorkeur een harde kwast om het indringen in de 
roest te bevorderen. KINAT kan ook met een pneumatisch spuitpistool 
aangebracht worden. 

  KINAT mag eventueel op l icht vochtige ondergronden worden aangebracht. 
   
Inwerkti jden: 
Geen verf aanbrengen zolang KINAT inwerkt op de roest. De reactieti jd 
bedraagt 3 uren en kenmerkt zich door een bruin zwarte kleur van het 
behandelde oppervlakte. 
 

  REINIGING:  met water  
 
VERPAKKINGEN:   1l i  – 5l i .   
 
 

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel 
de laatste editie is. Alle informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en 
kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen. 
 
 


