HARD HAT® ADHESION PRIMER

Tartuntapohjamaali
vaikeille alustoille
Valmis uudelleen pinnoitettavaksi jo 30 minuutissa
Ainutlaatuinen riittoisuus: 5.5 m² per aerosoli
Päällemaalattavissa HARD HAT® pinnoitteilla
Laajakulmainen suutin leveää ja tasaista peittoa varten

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

HARD HAT® TARTUNTAPOHJAMAALI 2102
KUVAUS
RUST-OLEUM® Hard Hat Aerosoli 2102 Tartuntapohjamaali on tartuntapinnoite
vaikeille pinnoille, joka perustuu liuotinta sisältävään akryyliin.

KÄYTTÖSUOSITUS
RUST-OLEUM 2102 Tartuntapohjamaalia tulee käyttää galvanoidulle teräkselle,
ruostumattomalle teräkselle, sinkitylle, alumiinille, kuparille, posliinille, PVC:lle, lasille
ja keramiikalle ja muille tasaisille tiiviille alustoille, jotka pinnoitetaan RUST- OLEUM
Hard Hat 2100 Pinnoitteilla. RUST-OLEUM 2102 Tartuntapohjamaali on tarkoitettu
pieniin huoltotöihin kevyessä teollisuusympäristössä, normaalikosteudessa ja
sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Ponneaine:
Lämmönkestävyys:

Dimetyylieetteri
+100°C (kuiva lämpö)

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

Jää tahmeaksi
Jää tahmeaksi
30 minuutin kuluttua, mutta 24 tunnin kuluessa.

TEOREETTINEN MENEKKI
5.5 m² per spraypurkki

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

PINNAN ESIVALMISTELU
Poista lika, rasva, öljy ja muut pinnan epäpuhtaudet sopivalla tavalla. Poista
aikaisempi pinnoite kokonaan esimerkiksi RUST-OLEUM Maalinpoistoaineella 2925.
Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levityksen aikana.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi suhteellisen kosteuden pitää olla alle 85 %
ja astian sekä alustan lämpötilan yli +0 °C.

KÄYTTÖOHJEET
Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes sekoituskuula alkaa kilistä, jatka
ravistamista vielä minuutin ajan. Ravista purkkia usein myös käytön aikana.
Pidä purkkia noin 25 cm päässä pinnasta ja suihkuta jatkuvin edestakaisin
liikkein pinnan suuntaisesti. Kun painat suutinta, varmista, että astia on
liikkeessä valumien ja läikkien välttämiseksi. Levitä täysi märkä pinta
yhtenäisen ja tasaisen pinnan saavuttamiseksi, vältä suihkuttamista liian
etäältä välttääksesi aineen kuivumista ennen pintaan osumista. Käytön
jälkeen, käännä astia ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2 –
3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUKSET
Suorita uudelleenpinnoitus niin pian kuin mahdollista 30 minuutin jälkeen
välttääksesi pölyn/lian tarttumisen pinnoitteeseen.

TURVATIEDOT
VOC taso:
730 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.
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