Bình xịt kim loại dùng để phối màu
cho vật liệu mạ.
ROVAL MC là sản phẩm lý tưởng để phối màu trên sản phẩm mạ
kẽm nhúng nóng và để che giấu những nhược điểm trên bề mặt sản
phẩm mạ hoặc phủ màu sau khi sơn ROVAL.

Sơn phủ lớp mạ bị cháy trên nền sắt thép

Trước sơn

Sau sơn

Phủ màu sau khi sơn ROVAL
ROVAL MC Color Matching Metallic Spray
for Galvanized materials
Độ phủ :
Thời gian khô :
Độ dày màng film :
Đóng gói :

3m² ( 1 lớp )
15 -30 phút
10μm ( 1 lớp )
24 chai / thùng
Sữa chữa bằng ROVAL

Sử dụng ROVAL MC để làm đồng đều màu

Sự khác biệt với sơn màu bạc thông thường

Thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy việc sử dụng sơn màu bạc thông thường để che giấu những khuyết điểm trên bề mặt mạ
kẽm. Lúc đầu bề mặt mạ kẽm sáng bóng, vì vậy khi sử dụng sơn màu bạc thông thường sẽ cho màu sắc khá phù hợp.
Tuy nhiên do tính chất của mạ kẽm công nghiệp, lớp mạ sẽ xám dần theo thời gian, khi đó phần màu sắc của các loại sơn
này sẽ nổi bật lên.
ROVAL MC được thiết kế để làm mất đi độ bóng theo thời gian, giống như mạ kẽm và cuối cùng lớp phủ của ROVAL MC
sẽ cho màu sắc trùng với màu của lớp mạ kẽm, vì vậy những phần sửa chữa sẽ không nổi lên nữa.
Ảnh dưới đây thể hiện hình ảnh của tấm mạ được sơn nửa trên bằng ROVAL MC và sơn màu bạc thông thường.

Sơn màu bạc thông thường

ROVAL MC
Màu phù hợp
Tốt

Tốt

Mẫu màu

Màu không phù hợp

Tốt

Không tốt

Không có tác dụng chống gỉ.
Sử dụng ROVAL MC sau khi sơn ROVAL,
trên bề mặt cắt, mối hàn, và những khu
vực không mạ để bảo vệ tối đa sản phẩm.

Trước khi phơi sáng

Sau 3 tháng

Trước khi phơi sáng

Sau 3 tháng

Màng sơn dày có khả năng làm chậm lại quá trình
hư hại do thời thời tiết gây ra.
Điều kiện phơi sáng quyết định tới mức độ tác
động của thời tiết lên sản phẩm.
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