HARD HAT® GALVA PLUS

Sinkin kiillon palautus
Ulkonäkö vastaa vastasinkittyä pintaa
Vastasinkityn pinnan kunnostukseen
Kestää 310 tunnin suolasumutestauksen (DIN 50021 SS)
Alhaisempi sinkkipitoisuus, enemmän alumiinia

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

HARD HAT® GALVA PLUS 2120
KUVAUS
Hard Hat® Aerosol Galva-Plus 2120 on nopeasti kuivuva sinkki/alumiini pinnoite, joka
perustuu epoksiesterihartsiin. Tuote sisältää pigmenttinä puhdasta sinkkiä ja
alumiinia, jolloin lopputulos vastaa vastasinkittyä pintaa.

KÄYTTÖSUOSITUS
RUST-OLEUM Galva-Plus 2120 tulee käyttää galvanoitujen teräspintojen kohennukseen,
käytettäväksi pienille alueille tai paikkaukseen. RUST-OLEUM Galva-Plus Silver 2120
tulee käyttää yksittäispinnoitteena kevyessä teollisuusympäristössä ja
olosuhteissa, jotka ovat korroosiolle alttiita.

TEKNISET TIEDOT
Kiiltoaste:
Ponneaine:
Lämmönkesto:

Matta, Metallinen
Dimetyylieetteri
+150°C (kuiva lämpö)

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

15 min.
60 min.
2 tunnin kuluessa tai 48 tunnin jälkeen
7 vrk

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS
100 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS
25 µm

TEOREETTINEN MENEKKI
1.7 m² per spraypurkki kuivan kalvon ollessa 25 µm

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

PINNAN ESIVALMISTELU
Poista lika, öljy, irtonainen ruoste ja kaikki muu pinnalla oleva lika sopivalla
tavalla. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levityksen aikana.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Hyvän lopputuloksen saamiseksi suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % ja
astian sekä pinnan lämpötilan yli +0 °C.

KÄYTTÖ
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.

TURVATIEDOT
VOC taso:
655 g/l
Turvallisuushuomautukset: Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA
3 vuotta valmistuspäivästä avaamattomissa astioissa säilytettynä kuivassa ja hyvin
tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa 5° ja 35 °C
asteen välillä.
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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 mahdollista 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 tuo teselostus. Viimeisimmät
tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman
ennakkoilmoitusta.
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