ASFALTIN KUNNOSTAJA

Saa asfaltin näyttämään
taas uudelta
•

Kirkastaa haalistuneen, harmaan ja kuluneen
asfaltin ja bitumin (öljysoran)

•

Antaa uudenveroisen ulkonäön

•

Peittää vanhat linjamerkinnät ja korjaukset
Ehkäisee käytön keskeyttäviä ja kalliita
uudelleenpäällystyksiä

•

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

ASFALTIN KUNNOSTAJA 5478
KUVAUS
Rust-Oleum Asfaltin kunnostaja 5478 on yksikomponenttinen, korkealuokkainen
bitumipohjainen pinnoite, joka sisältää täyteaineita ja erityisiä juoksevuutta
parantavia lisäaineita. Pysäköintialueiden, pihateiden ja jalkakäytävien
kunnostukseen.

KÄYTTÖSUOSITUS
Yksi levitys, kunnostava pinnoitus pysäköintialueille, pihateille, kävelyteille, pyöräteille yms.

TEKNISET TIEDOT
Kiiltoaste:

Matta

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

30 min
2 - 5 tuntia
2 - 5 tuntia. Sade viivästyttää kovettumista
estämällä liuottimien kiinnittymistä pinnoitteeseen.

TEOREETTINEN MENEKKI
5 - 10 m² per 5 litraa, riippuen pinnan huokoisuudesta.

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

PINNAN ESIVALMISTELU
Pinnan tulee olla kuiva ja puhdas irtoaineista. Sammal tms. on poistettava kaapimalla
ja/tai vesisuihkulla, jonka jälkeen pinnan on annettava kuivua täysin.

KÄYTTÖOHJEET
Tasalaatuisuuden varmistamiseksi pinnoitemateriaali on sekoitettava hyvin ennen
käyttöä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Älä levitä sateessa. Suojaa sateelta ainakin 30 min levityksen jälkeen.

KÄYTTÖ & OHENNUS: SIVELLIN + TELA
Tuotetta on levitettävä runsaasti, mutta tasaisesti yhdellä kerralla käyttämällä telaa
tai sivellintä. Pienet kolot ja halkeamat voidaan täyttää jäykällä seikoituksella, joka
tehdään itse asfaltin kunnostajatuotteella 5478 lisäämällä siihen kuivaa hiekkaa.
Ennen sekoituksen levittämistä koloihin ja halkeamiin sekä sen tasoittamista,
pohjusta pinta ennen sitä Asfaltin kunnostajatuotteella 5478.

HUOMAUTUKSET
Tämä tuote on tarkoitettu vain pinnoittamiseen. Sitä ei ole suunniteltu heikkojen tai
vaurioituneiden pintojen korjaamiseen. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi
bitumipohjaisille pinnoille. Se voi pehmentää pintoja jotka sisältävät hiilitervaa.
Epäilyttävissä tapauksissa on suositeltavaa tehdä koealue ja tarkistaa 24 tunnin
kuluttua, ettei pehmenemistä ole tapahtunut.

TURVATIEDOT
VOC taso:
286 g/l
VOC lisäaineen kanssa:
286 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 +25 °C asteen välillä.
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