COMBICOLOR® MULTI-SURFACE

Suoraan usealle eri pinnalle
•
•
•
•

Maali, jossa on kaikki samassa (pohjamaali + pintakäsittely)
Suoraan usealle eri pinnalle
Nopeasti kuivuva
Sisä- ja ulkokäyttöön

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

COMBICOLOR® MULTI-SURFACE
KUVAUS

KÄYTTÖ & OHENNUS: TELA

Rust-Oleum® CombiColor® Multi-Surface 7300 pinnoite on liuotinpohjainen
pohjuste ja pinnoite yhdessä, perustuen modifioituun akryylisideaineeseen,
tuottaen hyvän kiinnittymisen monen tyyppisiin alustoihin. Tuote on lyijy- ja
kromivapaa.

Käytä polyamiditelaa (nylon), jonka nukkapituus on 6-12mm. Telan käyttö vaatii 2 telauskertaa
suositellun kalvopaksuuden saavuttamiseksi. Ohennusta ei yleensä tarvita.

KÄYTTÖSUOSITUS

Käyttö ei ole suositeltavaa

Rust-Oleum CombiColor Multi-Surface 7300 voidaan käyttää monille erilaisille
alustoille kuten puulle, metallille, mdf:lle, muuraukselle, tiilelle, useimmille
koville muoveille, vanhalle betonille ja aiemmin maalatuille ja lakatuille
pinnoille. Suosittelemme tekemään pienen kiinnittymistestin ennen levittämistä
koko pinnalle. CombiColor Multi-Surface on tarkoitettu levitettäväksi siveltimellä
ja telalla. Vaativamman teollisuusympäristön metallirakenteille suosittelemme
käyttämään CombiColor Original’ia (esite 1-2-3 sivulla 28) yhdessä RustOleum® CombiPrimer® Ruosteenestopohjamaalin 3369/3380 kanssa (esite 12-3 sivulla 31).

TEKNISET TIEDOT
1.0 – 1.6 kg/l
Kiiltävä, Satiini, Matta
80°C (kuiva lämpö), kohonneissa lämpötiloissa voi
tapahtua värimuutoksia.

Tiheys:
Kiiltotaso:
Lämmönkesto:

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

KÄYTTÖ & OHENNUS: MAALIRUISKU

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS
Käytä ohennetta Rust-Oleum 160 (esite 1-2-3 sivu 29).

TURVATIEDOT
VOC taso:
420 g/l
VOC lisäaineen kanssa:
420 g/l
VOC luokka:
A/i
VOC raja:
500 g/l
Turvallisuushuomautukset:
Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA
2 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin
tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° - 35 °C
asteen välillä.

4 tuntia (20 °C), 6 tuntia (10 °C), 2 tuntia (30 °C)
8 tuntia (20 °C), 16 tuntia (10 °C), 6 tuntia (30 °C)
16 tuntia (20 °C), 24 tuntia (10 °C), 8 tuntia (30 °C)
7 vrk (20 °C), 14 vrk (10 °C), 5 vrk (30 °C)

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS
82 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS
45 µm

TEOREETINEN MENEKKI
9-10 m²/l kun paksuus on 45 µm kuivana väristä riippuen

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

PINNAN ESIVALMISTELU
Poista rasva, öljy ja kaikki muu lika pinnasta alkalisella (esim. Rust-Oleum®
maalinpesu ja puhdistusaineella) tai korkeapaineisella (höyry) puhdistuksella
sopivien liuottimien avulla. Poista irtonainen ruoste ja valssihilse sekä irtonainen
pinnoite kaapimella, teräsharjalla tai hiomalla. Karhenna hiukan vanhaa
edelleen kiinnittynyttä pinnoitetta hiomalla. Testaa sopivuus vanhaan
pinnoitteeseen ennen pinnoittamista. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva ennen
pinnoitteen levittämistä. Uusi galvanoitu (kirkas alumiinintapainen pinta),
sinkitty ja alumiini (uusi ja vanha) pinnat on pohjustettava ensin pohjusteella
Rust-Oleum® CombiPrimer 3302 Tartuntapohjamaalilla (esite 1-2-3 sivulla 31).
Vanha galvanoitu pinta (mattaharmaa valkoisen ruosteen näköinen) on ensin
puhdistettava happamalla puhdistusaineella (esim. Rust-Oleum® Surfa-Etch
108) tai mekaanisesti hiomalla esimerkiksi ScotchBrite sienellä. Erittäin
huokoiset pinnat on tiivistettävä ennen pintakäsittelyä CombiColor® MultiSurface pinnoitteella.

KÄYTTÖOHJEET
Tuote on sekoitettava hyvin ennen levittämistä tasalaatuisuuden
varmistamiseksi.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Ilman, kohteen ja pinnoiteaineen lämpötila on oltava +5 – +35 °C välillä ja suhteellinen
kosteus alle 85 %. Pinnan lämpötilan on oltava vähintään +3 °C kastepisteen
yläpuolella.

KÄYTTÖ & OHENNUS: SIVELLIN
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Käytä pitkäharjaksisia luonnonharjassiveltimiä. Ohennusta ei yleensä tarvita.
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.
Maahantuoja ja markkinoija:
Colornova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colornova.fi
www.colornova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

