COMBIPRIMER® ANTI-RUST PRIMER

Korkealaatuinen ruosteenestopohjamaali
Päällemaalattavissa 2 tunnin kuluttua
Uusille/ hieman ruostuneille pinnoille
Harmaa vaaleille pintamaaleille
Punainen tummille pintamaaleille

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

COMBIPRIMER® ANTI-RUST PRIMER
KUVAUS
RUST-OLEUM® CombiPrimer Anti-Rust Primer 3369 Punainen ja 3380 Harmaa ovat
nopeasti kuivuvia ruosteenestopohjamaaleja, jotka perustuvat aromaattivapaaseen,
vähäöljyiseen alkydihartsiin. Tuotteet sisältävät ruoste-inhibiitti pigmenttejä ja ne ovat
lyijy- sekä kromivapaita.

KÄYTTÖSUOSITUS

HUOMAUTUKSET
Maksimi kuivan kalvon paksuus pinnoituskertaa kohti: 60 µm kuivana, vastaa 135 µm
märkänä.
TURVATIEDOT

RUST-OLEUM CombiPrimer Pohjamaaleja tulee käyttää uusille puhtaille tai hiukan
ruostuneille teräspinnoille parantamaan korroosiosuojausta. CombiPrimer 3369 ja 3380
Ruosteenestopohjamaalit on tarkoitettu levitettäväksi siveltimellä ja niitä voidaan
levittää myös telalla tai ruiskuttamalla. CombiPrimer Ruosteenestopohjamaaleja
käytetään kevyissä teollisuusympäristöissä, normaalissa kosteudessa ja sisätiloissa.
CombiPrimer Pohjamaali on pinnoitettavissa CombiColor Original -maaleilla.

VOC taso:
424 g/l
VOC taso valmiit värit:
490 g/l
VOC luokka:
A/i
VOC raja:
424 g/l
Turvallisuushuomautukset:
Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖAIKA

Tiheys:
Kiiltotaso:
Kiintoainepitoisuus (vol.):
Lämmönkestävyys:

1,21
Matta
44,8 %
120°C (kuiva lämpö)

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

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

1 tunti (20 °C), 2 tuntia (10 °C), ½ tuntia (30 °C)
2 tunti (20 °C), 4 tuntia (10 °C), 1 tunti (30 °C)
2 tuntia (20 °C), 4 tuntia (10 °C), 1 tunti (30 °C)
7 vrk (20 °C), 14 vrk (10 °C), 5 vrk (30 °C)

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS
80 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS
35 µm

TEOREETTINEN MENEKKI
12,8 m²/l kuivan kalvon paksuuden ollessa 35 µm

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

PINNAN ESIVALMISTELU
Poista lika, rasva, öljy ja muut pinnan epäpuhtaudet alkalisella
puhdistus/rasvanpoistoaineella kuten Rust-Oleum ND14 tai korkeapaine (höyry)
puhdistuksella yhdessä sopivan liuottimen kanssa. Poista irtonainen ruoste,
valssihilse ja irtonainen pinnoite kaapimalla ja teräsharjalla luokkaan St 2/3 (ISO
8501-1 : 1988). Karhenna pintaa hiukan hiomalla. 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
Ohentaminen max. 10 % RUST-OLEUM 7301 ohentimella. Käytä pitkäharjaista
luonnonharjassivellintä.

KÄYTTÄMINEN & OHENNUS: TELA
Ohentaminen max. 10 % RUST-OLEUM 7301 ohentimella. Käytä telaa, jonka
nukkapituus on keskipitkää 8 – 12 mm. Telan käyttö voi vaatia kaksi levityskertaa
suositellun kalvopaksuuden saavuttamiseksi.

KÄYTTÄMINEN & OHENNUS:RUISKUTUS
10 – 20 % välillä RUST-OLEUM 7301 ohentimella. Painovoimakuppi tai painekuppi.
Kärjen koko: 1.2 -1.8 mm. Ruiskutuspaine: 2 – 4 bar.

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS
Käytä RUST-OLEUM 7301 ohenninta tai lakkabensiiniä.
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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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