HARD HAT® TOPCOAT STAINLESS STEEL

Ruostumaton teräspinnoite
Suurempi kulutuksenkestävyys
Paremmat korroosionesto-ominaisuudet
Erinomainen UV kesto (ei haalistu)
Kestää happoja, kemikaaleja ja alkaleja
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HARD HAT® TOPCOAT STAINLESS STEEL 2116
KUVAUS
Hard Hat® Stainless steel 2116 spray pinnoite perustuu nopeasti kuivuvaan vähäöljyiseen
soija-alkydiin. Tuotteen pigmentit ovat lyijy- ja kromivapaita.

KÄYTTÖSUOSITUS
RUST-OLEUM Stainless Steel pinnoite 2116 tulee levittää RUST-OLEUM Hard Hat 2169 ja
2182 Pohjamaalien tai oikein esivalmistellun maalatun alustan päälle. Se
voidaan myös pinnoittaa RUSTOLEUM Hard Hat 2500 Clear-pinnoitteella. Tuote on
tarkoitettu pieniin kunnossapitotöihin tai paikkaukseen ja sitä tulee käyttää kevyessä
teollisuusympäristössä, normaalikosteudessa ja sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Kiiltoaste:
Ponneaine:
Lämmönkestävyys:

Metallinen
Dimetyylieetteri
+100°C (kuiva lämpö)

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

15 min
30 min
1 tunnin sisällä tai 48 tunnin kuluttua
3 vrk

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS
100 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS
25 µm

TEOREETTINEN MENEKKI
2.5 m² per spraypurkki kuivan kalvon paksuuden ollessa 25 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.
Pohjamaalaa tai paikkaa suositeltavilla RUST-OLEUM pohjamaaleilla. Karhenna pintaa
hieman hiomalla sitä hiekkapaperilla. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva käytön 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 useita ohuita kerroksia muutaman
minuutin välein riittävän kalvopaksuuden aikaansaamiseksi. Käytön jälkeen,
käännä astia ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2 – 3 sekunnin
ajan.

HUOMAUTUKSET
Kirkkaat pinnoitteet vaativat vaaleansävyisen pohjamaalin. Hyvän suojauksen
aikaansaamiseksi ruosteiset metallipinnat on maalattava ensin pohjamaalilla (Hard
Hat 2169 tai 2182). Paljaat tai puhalletut metallipinnat on pohjustettava Hard Hat
Galva Zinc 2185 kylmägalvanointi-sinkkipinnoitteella.

TURVATIEDOT
VOC taso:
842 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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