COMBIPRIMER® TARTUNTAPOHJAMAALI
AEROSOLI

Tekee sileimmästäkin
pinnasta maalattavan!
Helppo levittää
Läpinäkyvä sininen pinta
Voidaan pinnoittaa jo 30 minuutissa
Erinomainen riittoisuus: 4,4 m²/astia

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

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

KÄTTÖSUOSITUS
RUST-OLEUM CombiPrimer Aerosol 3302 Tartuntapohjamaali tulee käyttää
galvanoidulle teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, alumiinille, kuparille, lasille,
posliinille ja muille sileille, tiiviille pinnoille. Viimeistely suositellaan RUST-OLEUM
CombiColor Aerosoli 7300 pintamaaleilla, käyttökohteiden mukaan.
RUST-OLEUM CombiPrimer Aerosol 3302 Tartuntapohjamaali on tarkoitettu pieniin
huoltotöihin. RUST-OLEUM CombiColor Aerosol Tack Coat 3302 pinnoitetta käytetään
kevyessä teollisuusympäristössä, normaalikosteudessa ja sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Ponneaine:

Dimetyylieetteri

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

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

TEOREETTINEN MENEKKI
4.4 m² per suihkepullo (400 ml)

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

PINNAN ESIVALMISTELU
Poista lika, öljy, rasva ja muut aineet pinnalta sopivalla tavalla tai käytä RUSTOLEUM Alkalista Puhdistusainetta/Rasvanpoistajaa ND14. Poista aikaisempi pinnoite
kokonaan esimerkiksi RUST-OLEUM Maalinpoistoaineella DK20S. Pinnan on oltava puhdas
ja kuiva levityksen aikana.

KÄYTTÖOHJEET
Poista suojakansi. Ravista tarmokkaasti ainakin minuutin ajan sen jälkeen, kun
sekoituskuulan rapina alkaa kuulua. Ravista toistuvasti käytön aikana. Pidä purkkia
vähintään 25 cm päässä pinnasta. Liikuta purkkia edestakaisin pinnan suuntaisesti.
Varmista, että purkki liikkuu tasaisesti koko ajan valumien välttämiseksi. Levitä yksi
ohut kerros ja vältä paksujen kerrosten levittämistä. Käännä purkki käytön jälkeen
ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla nappia 2 – 3 sekunnin ajan.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Optimaalinen tulos saadaan, kun suhteellinen kosteus on alle 85 % ja purkin lämpötila
on yli 0 °C.

HUOMAUTUKSET
Ruiskuta uusi kerros mahdollisimman pian 30 minuutin kuluttua välttääksesi
pölyn/lian tarttumisen tuoreeseen pintaan.

TURVATIEDOT
VOC taso:
730 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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