SUPERGRIP® 1K ANTI-SLIP FLOOR COATING

Helppokäyttöinen 1K
liukuestelattiapinnoite
Jalankulkuliikenteelle, sisä- ja ulkotiloihin
Liukuestelisäaine on esisekoitettu pinnoitteeseen
Vanhoille (> 2 vuotta) betonipinnoille, metalliin ja puuhun
Kosketuskuiva 6 tunnin kuluttua

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

SUPERGRIP® 1K ANTI-SLIP FLOOR COATING 7100NS
KUVAUS

TURVATIEDOT

Helppokäyttöinen, 1K alkydipohjainen liukuestelattiapinnoite, joka on suunniteltu
erityisesti käytettäväksi vanhalle (>2 vuotta) kuivalle betonille sisä- ja ulkokäyttöön.
Pinnoite kestää hyvin kulumista ja neutraaleja liuotinaineita (ei alkalisia
puhdistusaineita) ja kestää lyhytaikaisesti voiteluöljyjä, polttoaineita, bensiiniä, jne.

KÄYTTÖSUOSITUS
7100 Lattiapinnoitetta voidaan käyttää betonilattioille, jotka ovat yli 2 vuotta
vanhoja ja ovat täysin puhtaita ja kuivia. Sitä ei ole suositeltavaa käyttää
pehmeälle/tiiviille betonille tai betonille, joka sisältää kosteudenestoainetta
(lisäaine betonissa) joka estää hyvän tartunnan. 7100 Lattiapinnoitetta
voidaan käyttää myös vanhojen hyvin kiinnittyneiden pinnoitteiden päälle.
7100 voidaan käyttää metallilattioille, jotka on esikäsitelty oikein ja
pohjamaalattu sopivalla Rust-Oleum metallipohjamaalilla.

VOC taso:
456 g/l
VOC lisäaineen kanssa:
485 g/l
VOC luokka:
A/i
VOC raja:
500 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.

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

1,0 -1,1
Kiiltävä
36 – 40 %

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

6 tuntia
24 tuntia
1 viikko

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS
130 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS
50 µm

TEOREETTINEN MENEKKI
8,0 m²/l kuivan maalikalvon ollessa 50 µm

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

PINNAN ESIVALMISTELU
Poista lika, rasva, öljy, irtoruoste ja muut pinnan epäpuhtaudet Rust-Oleum 2901
EpoxyShield lattian puhdistus/rasvanpoistoaineella tai korkeapaineisella (höyry)
puhdistuksella sopivien liuottimien kanssa. Karhenna pinnalla oleva vanha pinnoite
hiomalla hiekkapaperilla hyvän tartunnan varmistamiseksi. Tarkista sopivuus
vanhojen pinnoitteiden kanssa koesivelyllä huomaamattomaan kohtaan. Käytön
aikana pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Huokoiselle betonille ensimmäinen kerros
tulee ohentaa n. 10 % tilavuudesta 7301 ohentimella. Poista kovetinaineet
pölyttömällä puhalluksella.

KÄYTTÖOHJEET
Tasalaatuisuuden varmistamiseksi pinnoitemateriaali tulee sekoittaa tikulla
läpikotaisin pohjaa myöden ennen käyttöä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Käytä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa.

KÄYTTÖ & OHENNUS: SIVELLIN
Ohenna ensimmäinen kerros hiukan, tarvittaessa 10 % (vol.) 7301:llä.

KÄYTTÖ & OHENNUS: TELA
Ohenna ensimmäinen kerros hiukan, tarvittaessa 10 % (vol.) 7301:llä. Telalla
levitettäessä voi olla tarpeellista levittää 2 kerrosta suositellun kalvopaksuuden
saavuttamiseksi.

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS
Välittömästi käytön jälkeen käyttämällä Rust-Oleum 7301 ohenninta.

HUOMAUTUKSET
Älä milloinkaan levitä 7100 Lattiapinnoitetta alkalisille alustoille.

Julkaisupäivä: 23/04/2018
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 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.
Maahantuoja ja markkinoija:
Colornova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colornova.fi
www.colornova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

WWW.RUST‐OLEUM.EU

