COMBIPRIMER® TARTUNTAPOHJAMAALI

Tekee sileimmästäkin
pinnasta maalattavan!
Helppo levittää
Läpinäkyvä sininen pinta
Voidaan pinnoittaa jo 30 minuutissa
Erinomainen riittoisuus: 35 m²/l

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

COMBIPRIMER® TARTUNTAPOHJAMAALI
KUVAUS
RUST-OLEUM® CombiPrimer 3302 Tartuntapohjamaali on tartuntapinnoite, joka perustuu
akryylia sisältävään liuottimeen.

KÄYTTÖSUOSITUS
RUST-OLEUM CombiPrimer 3302 Tartuntapohjamaali tulee käyttää galvanoidulle
teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, alumiinille, kuparille, lasille, posliinille ja muille
sileille, tiiviille pinnoille. Viimeistely suositellaan RUST-OLEUM CombiColor Original tai
CombiColor Multi-Surface maaleilla, käyttökohteen mukaan. CombiPrimer 3302
Tartuntapohjamaali on ensisijaisesti tarkoitettu levitettäväksi siveltimellä.

TEKNISET TIEDOT
Tiheys:
Kiintoainepitoisuus (vol.):
Lämmönkestävyys:

0,87
7%
100°C (kuiva lämpö)

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

Pysyy tahmeana
Pysyy tahmeana
30 minuutin kuluttua, mutta 24 tunnin kuluessa

TEOREETTINEN MENEKKI
35 m²/l

KÄYTÄNNÖN MENEKKI
Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä kuten alustan huokoisuudesta ja
karheudesta ja ainehukasta levityksen aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU
Poista öljy, rasva ja muut likaiset aineet pinnalta alkalisella puhdistusaineella tai
korkeapainepesulla ja siihen soveltuvan liuottimen kanssa. Poista aikaisempi
pinnoite kokonaan. Poista suolat, ”valkoinen ruoste”, jne. pesemällä RUST-OLEUM
Surfa-Etch 108 etsausliuoksella. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levityksen aikana.

KÄYTTÖOHJEET
Tasalaatuisuuden varmistamiseksi pinnoite on sekoitettava hyvin ennen käyttöä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Ilman, alustan ja pinnoitusaineen lämpötilan on oltava +5 ja +35 °C välillä ja
suhteellinen kosteus alle 85 %. Alustan lämpötilan on oltava vähintään +3 °C
kastepisteen yläpuolella.

KÄYTTÄMINEN & OHENNUS: SIVELLIN
Käytä luonnonharjaisia pitkäkarvaisia siveltimiä.

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS
Käytä RUST-OLEUM 160 Ohenninta.

HUOMAUTUKSET
Levitä pintamaali mahdollisimman pian (30 minuutin kuluttua levityksestä)
välttääksesi pölyn/lian tarttumisen tahmeaan pintaan.

SAFETY DATA
VOC taso:
741 g/l
VOC käyttövalmiina:
741 g/l
VOC luokka:
A/h
VOC raja:
750 g/l
Turvallisuushuomautukset:
Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

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