EPOXYSHIELD® ULTRA

Yksikomponenttinen
vesiohenteinen, nopeasti
kuivuva lattiapinnoite
Kevyelle ja keskiraskaalle liikenteelle
Helppo levittää
Kosketuskuiva jo 2 tunnissa
Satiininen mattapinta
Kestää hyvin autonrenkaita ja erilaisia kemikaaleja

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

EPOXYSHIELD® ULTRA
KUVAUS

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS

Nopeasti kuivuva yksikomponenttinen, vesiliukoinen lattiapinnoite
(epoksimuokattu akryyli) kevyeen ja keskiraskaaseen käyttöön (normaali
jalankulku/ rajoitettu ajoneuvoliikenne). Kestää hyvin polttoöljyä, moottoriöljyä,
jäähdytysnestettä, erilaisia kotikemikaaleja ja useimpia rengastyyppejä.

KÄYTTÖSUOSITUS
Epoxyshield® 5200 ULTRA voidaan levittää betonilattioille, jotka ovat täysin
puhtaita, kuivia ja käsitelty Epoxyshield® Sealer 5220 tiivistysaineella.
Älä levitä pehmeille ja täysin tiivistetylle betonille tai betonille, jossa on käytetty
kovetusainetta. Tällaiset aineet estävät kiinnittymisen. Epoxyshield® 5200
ULTRA voidaan levittää myös vanhan hyvin kiinnittyneen pinnoitteen päälle.

TEKNISET TIEDOT
Tiheys:
Kiiltotaso:
Kiintoainepitoisuus vol.:
Kiintoainepitoisuus paino:

1,16 - 1,21
Satiini
38 – 42 %
48 – 52 %

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

2 tuntia (20 °C), 4 tuntia (10 °C), 1½ tuntia (30 °C)
6 tuntia (20 °C), 8 tuntia (10 °C), 4 tuntia (30 °C)
6 tuntia (20 °C), 8 tuntia (10 °C), 4 tuntia (30 °C)
1 viikko (20 °C), 1 viikko (10 °C), 1 viikko (30 °C)

Heti käytön jälkeen saippuavedellä.

HUOMAUTUKSET
Tuotteen kulutuskestävyyden parantamiseksi siihen voidaan sekoittaa Rust-Oleum Ultra
Wear 400 lisäainetta. Yksi pakkaus (750 g) riittää 5 l pinnoitteeseen. Sekoitusta on
sekoitettava säännöllisesti kerrostumisen estämiseksi astian pohjalle. Mikäli bensiiniä
roiskuu/valuu lattialle, älä pyyhi lattiaa, vaan anna haihtua. Pinnoite palautuu itsestään.
On suositeltavaa odottaa pinnoituksen jälkeen ainakin 1 viikko ennen ajoneuvon
pysäköintiä.

TURVATIEDOT
VOC taso:
72 g/l
VOC lisäaineen kanssa:
72 g/l
VOC luokka:
A/i
VOC raja:
140 g/l
Leimahduspiste:
Ei tulenarka
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.

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS
100 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS
40 µm

TEOREETTINEN MENEKKI
Noin 9 m²/l 40 µm kalvolle kuivana

KÄYTÄNNÖN MENEKKI
Noin 9 +/- 2 m²/l. Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten
levitystavasta, pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta
käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU
Poista rasva, öljy ja kaikki muu lika pinnasta Epoxyshield® 2901
puhdistus/rasvanpoistoaineella (esite 1-2-3 sivulla 43) yhdessä korkeapainepesun
kanssa. Anna uuden betonin asettua vähintään 30 päivää ennen pinnoitteen levittämistä.
Poista valukalvo, irtonainen ja vaurioitunut betoni hiekkapuhaltamalla tai etsaamalla
RUSTOLEUM Surfa-Etch 108:lla. Korjaa kaikki reiät ja murtumat Epoxyshield®
betoninkorjaustuotteilla (sivu 43). Esikäsittele aina imukykyiset, huokoiset pinnat
Epoxyshield® Sealer 5220:lla (sivu 40). Karhenna tai hiekkapuhalla hyvin tiiviit ja
pehmeät betonipinnat ja käsittele Epoxyshield® Sealer 5220 tiivistysaineella tai pinnoita
RUST-OLEUM 3333 Super Adhesive kiinnitysaineella. Karhenna hiomalla kiinni olevat,
aiemmat lattiapinnoitteet hyvän tartunnan varmistamiseksi. Poista huonosti kiinnittynyt
vanha pinnoite teräsharjalla ja hiekkapaperilla. Pinnoituksen aikana pinnan on oltava
puhdas ja kuiva.

KÄYTTÖOHJEET
Tasalaatuisuuden varmistamiseksi pinnoitemateriaali on sekoitettava hyvin ennen
käyttöä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Ilman, kohteen ja pinnoiteaineen lämpötila on oltava +10 – +35 °C välillä ja
suhteellinen ilmankosteus alle 85 %. Pinnan lämpötilan on oltava vähintään +3 °C
kastepisteen yläpuolella.

KÄYTTÖ & OHENNUS: SIVELLIN
Tuote on käyttövalmis, ohennusta ei tarvita.

KÄYTTÖ & OHENNUS: TELA
Tuote on käyttövalmis, ohennusta ei tarvita. Käytä nylon maalaustelaa (n. 12
mm:n nukkapituus). Telalla levittäessä, 2 kerrosta voi olla tarpeen vaaditun
kalvopaksuuden saavuttamiseksi.
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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 mahdollista 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 tuo teselostus. 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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Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
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www.colorvnova.fi
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