NOXYDE®

Ylivertainen vesiohenteinen
korroosiosuoja
•
•
•
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•
•

Ylivertainen korroosiosuoja, myös ankarissa olosuhteissa
200 % elastinen pinta ei halkeile tai lohkeile
Erinomainen metallipinnoille, muttereille, pulteille ja hitsaussaumoille
Karisee kuivana (5m:n etäisyydeltä): säästää valmistelu- ja siivousaikaa
Pohja- ja pintamaali samassa
UV-säteilyn ja iskunkestävä

KNOW‐HOW TO PROTECT ™
WWW.RUST‐OLEUM.EU

NOXYDE®
KÄYTTÖ & OHENNUS: RUISKUTUS
KUVAUS
Yksikomponenttinen vesiliukoinen elastomeerinen pinnoite ylivertaisella suojauksella,
>15 vuotta korkeimmassa korroosionsuojaluokassa C5-M, ISO 12944 mukaan.

Ohentamattomana suuttimet: 13 - 17 /Paine: min. 170 bar.
Suutin ja paine voi vaihdella riippuen alustan tyypistä, välineistä ja levittäjän kokemuksesta.

KÄYTTÖSUOSITUS

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS

1. Raudalle, teräkselle, erikoiseoksille, galvanoidulle ja metallisoidulle raudalle ja
teräkselle, alumiinille, kuparille, sinkille, lyijylle, jne. ruosteenestoaineena tai
vesieristeenä.
2. Ohennettuna vedellä 25 % tartuntapohjusteena hieman tai ei-huokoisille pinnoille,
kuten lasi, pehmeät tiilet ja betoni, keramiikka, laatoitukset jne.

Vesi

TEKNISET TIEDOT
Tiheys:
Kiiltotaso:
Kiiltotaso 60º:ssa:
Korroosioluokka:
Kiintoainepitoisuus vol.:
Kiintoainepitoisuus painosta:

1,2 - 1,3
Satiini
20%
C5 erittäin hyvä suojaus
55 % ± 3 %
62 % ± 3 %

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA/RH 50 %
Kosketuskuiva:
Käsittelykuiva
Uusintakäsittely:
Täysin valmis:

1,5 tuntia
3 tuntia
24 tuntia
2 viikkoa

HUOMATTAVAA
Käytettäessä sisätiloissa on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Työn keskeytyessä
huuhtele hyvin harja tai suutin vedellä. Tuote voidaan pinnoittaa uudestaan 24 tunnin
jälkeen itsellään, pinnoitus PRT:llä, korkeakiiltoisella alkydiemalilla, kiiltävillä tai
satiinikiiltoisella akryylidispersiomaaleilla.

TURVATIEDOT
VOC taso:
VOC lisäaineen kanssa
VOC luokka:
VOC raja:
Leimahduspiste:
Turvallisuushuomautukset:

15 g/l
15 g/l
A/i
140 g/l
Ei tulenarka
Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin
turvalausekkeisiin

SÄILYTYSAIKA
4 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa, säilytettynä kuivassa, hyvin
tuuletetussa paikassa, ei suorassa auringonvalossa ja +5° – +35 °C asteen lämpötilassa

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS
320 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS
175 µm

TEOREETTINEN MENEKKI
Sivellin/tela: 200 - 300 g/m²/kerros. Ruiskutus: 300 - 500 g/m²/kerros.
Kokonaiskulutus optimaaliselle ruostesuojaukselle: 800 g/m² = 350 µm kuivan
kalvon paksuus.

KÄYTÄNNÖN MENEKKI
Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja
karkeudesta ja ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU
Poista rasva, öljy ja kaikki muu lika pinnasta alkalisella Rust-Oleum ND14
pesuaineella tai korkeapaineisella (höyry) puhdistuksella (max. 200 Bar) saman
ND14 liuottimen avulla. Alustan on oltava pölytön ja hiekkapuhallettava
ruosteettomaksi (Sa2, St2) tai korkeapainepesulla (min. 600 Bar).
Korkeapainepesun jälkeen pinnan on oltava pölytön. Pinnoita uudet galvanoiduit
pinnat, uudet sinkit, alumiini, ruostumattomat teräkset ensimmäisellä kerralla
Pegalinkillä. Levitä ei-rautametalleille ensimmäiseksi pinnaksi Noxydeä punaisena
tai harmaana. Levitä kaikissa tapauksissa seuraaville kerroksille erottuvia Noxyde
värejä.

KÄYTTÖOHJEET
Pinnoitusaineet on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä tasalaatuisuuden
varmistamiseksi.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Lämpötila 8 ja 55 °C välillä / Maksimi ilman kosteus. 80 % R.H. Alustan
lämpötilan on oltava vähintään 5 °C kastepisteen yläpuolella.

KÄYTTÖ & OHENNUS: SIVELLIN
Laimentamattomana ruosteenestomaalina.
Laimennettuna vedellä tilavuudesta noin 25 % tarttumispohjusteena (menekki
noin 100 g/m²).

KÄYTTÖ & OHENNUS: TELA
Ohentamattomana ruosteenestomaalina. Ohennettuna vedellä noin 25 %
tartuntapohjusteena (menekki noin 100 g/m²)
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Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskokojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.
Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdolli sta mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen
tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on
varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät
tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman
ennakkoilmoitusta
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Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
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www.colornova.fi
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