COMBIPRIMER® ANTI-RUST PRIMER AEROSOLI

Korkealaatuine Korkealaatuinen ruosteenestopohjamaali
n

•
•
•
•

Uudelleenpinnoitettavissa 1 tunnin sisällä tai 48 tunnin kuluttua
Uusille/hieman ruostuneille pinnoille
Harmaa vaaleille pintamaaleille
Punainen tummille pintamaaleille

KNOW‐HOW TO PROTECT
WWW.RUST‐OLEUM.EU

COMBIPRIMER® ANTI-RUST PRIMER AEROSOLI
KUVAUS
RUST-OLEUM® CombiPrimer Anti-Rust Primer aerosolit 3369 ja 3380 ovat nopeasti
kuivuvia ruosteenestopohjamaaleja, jotka perustuvat vähäöljyiseen soija-alkydiin. Tuotteet
sisältävät ruoste-inhibiitti pigmenttejä ja ovat lyijy- sekä kromivapaita.

KÄYTTÖSUOSITUS
RUST-OLEUM CombiPrimer Aerosolia 3369 ja 3380 tulee käyttää uusille puhtaille tai
hiukan ruostuneille teräspinnoille parantamaan korroosiosuojausta. RUST-OLEUM
CombiPrimer Aerosolit 3369 ja 3380 on tarkoitettu käytettäväksi pienille alueille tai
paikkaukseen. RUST-OLEUM CombiPrimer Aerosoleja 3369 ja 3380 tulee käyttää
kevyissä teollisuusympäristöissä, normaalissa kosteudessa ja sisätiloissa. CombiPrimer
Aerosolit 3369 ja 3380 ovat pinnoitettavissa RUSTOLEUM CombiColor 7300
aerosoleilla / pintamaaleilla.

TEKNISET TIEDOT
Kiiltotaso:
Ponneaine:
Lämmönkestävyys:

Matta
Dimetyylieetteri
100°C (kuiva lämpö)

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

15 minuuttia
30 minuuttia
1 tunnin sisällä tai 48 tunnin jälkeen
7 vrk

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS
80 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS
25 µm

TEOREETTINEN MENEKKI
2 m² yhdellä suihkepullolla (400 ml) kuivan kalvon paksuuden ollessa 25 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 aineella. Poista irtonainen
ruoste ja irtonainen pinnoite. Karhenna pintaa hiukan hiomalla. Pinnan on oltava
puhdas ja kuiva levityksen aikana.

KÄYTTÖOHJEET
Poista suojakorkki. Ravista voimakkaasti ainakin minuutin ajan sen jälkeen, kun
sekoituskuula alkaa kilistä. Ravista purkkia usein myös käytön aikana.
Pidä purkkia noin 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 ilman suhteellinen kosteus on alle 85 % ja purkin sekä
maalattavan pinnan lämpötila on yli +0 °C

HUOMAUTUKSET
Lyijy- ja kromivapaana, tässä tuotteessa ei ole myrkyllisten höyryjen vaaraa,
varsinkin jos tällä tuotteella käsiteltyjä pintoja hitsataan myöhemmin.

TURVATIEDOT
VOC taso:
635 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.

Julkaisupäivä: 12/10/2018

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 mahdollis ta 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 var mistaa, 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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