HARD HAT® KUUMANKESTÄVÄ PINNOITE

Kuumuudenkestävä pinnoite
750°C lämpötilaan asti
Jatkuvan kuumuuden kesto 650°C asti
Huippulämpötilan kesto 750°C asti
Paljaalle metallille tai hiukan ruostuneille pinnoille
Ihanteellinen moottoreille, lämpöpuhaltimille, putkille, venttileille jne.
Käsiteltävissä 3 tunnin kuluttua (+20 °C lämpötilassa)

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

HARD HAT® KUUMANKESTÄVÄ PINNOITE 1015 ja 1078
KUVAUS
Hard Hat® 1015 ja 1078 ovat kuumuudenkestäviä pinnoitteita, jotka perustuvat
silikonimuokattuun alkydihartsiin.

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

KÄYTTÖSUOSITUS
RUST-OLEUM Hard Hat 1015 ja 1078 tulee käyttää uusille paljaille teräspinnoille,
hiekkapuhalletuille teräksille, kevyesti ruostuneille teräspinnoille tai hyvin
esivalmistelluille maalatuille alustoille, kuten kaasu/hiiligrilleille, tulisijoille,
lämmittimille, uuninluukuille jne. Pinnoitteet on tarkoitettu pieniin huoltotöihin tai
paikkauksiin ja ne ovat kuumuudenkestäviä +750 °C kuivaan lämpötilaan saakka
(lyhytkestoisen huipun kestävyys) suojaisissa paikoissa tai sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Kiiltoaste:
Korroosioluokka:
Lämmönkesto:

Satiini
N/A
Vakio +600 °C (kuiva kuumuus). Lyhytaikainen
huippukesto +750 °C (kuiva kuumuus)

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

2 tuntia
8 tuntia
24 tunnin kuluttua
24 tuntia sen jälkeen kun +150 °C:n minimi huoltolämpötila on
saavutettu. Kuumenna pinnoitus vaiheittain +150 °C
lämpötilaan (max. +50°C/tunti).

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS
100 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS
35-40 µm

TEOREETTINEN MENEKKI
10-12m²/l kuivan maalikalvon ollessa 35-40 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 sopivalla tavalla.
Karhenna tartuntapintaa hiukan hiomalla hiekkapaperilla. Pinnan on oltava puhdas ja
kuiva levityksen aikana.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi suhteellisen kosteuden pitää olla alle 85 %
ja astian sekä alustan lämpötilan +5 - +35 °C asteen välillä.

KÄYTTÖOHJEET
Sekoita huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä. Älä ohenna. Käsittelyn
jälkeen pinnoite tulee kuumentaa +150 °C:n huoltolämpötilaan. Kuumenna
pinnoitetta vaiheittain max. +50 °C / tunti, kunnes saavutetaan +150 °C lämpötila.

HUOMAUTUKSET
RUST-OLEUM Hard Hat 1015 ja 1078 ovat itse pohjamaaleja ja niitä ei saa käyttää
sellaisten pohjamaalien tai pinnoitteiden päällä, jotka eivät ole kuumuudenkestäviä.

TURVATIEDOT
VOC taso:

1015 457 g/l
1078 415 g/l
Turvallisuushuomautukset:
Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.
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