SURFA-ETCH® 108

Etsausliuos lattioille ja
metallille
Parantaa pinnoitteiden tarttumista
Neutralisoi alkalisuolat
Ihanteellinen ”valkoisen suolan” poistamiseen metallista
Ei havaittavaa hajua tai höyryjä
Ei tulenarka

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

SURFA-ETCH® 108
KUVAUS
Etsausliuos pehmeiden betonipintojen, muurauksen, galvanoidun teräksen ja alumiinin
etsaukseen ennen pinnoitteen levittämistä.

KÄYTTÖSUOSITUS
Surfa-Etch 108 Etsausliuosta tulee käyttää pehmeiden betonipintojen, muurauksen,
galvanoidun teräksen ja alumiinin etsaukseen ennen RUST-OLEUM pinnoitteiden
käyttämistä. Surfa-Etch 108 neutralisoi alkaliset epäpuhtaudet ja poistaa sinkin ja
alumiinin korroosion tuotteista ("valkoinen ruoste"). Surfa-Etch 108 tulee levittää
jäykällä nylonharjalla tai luudalla.

TEKNISET TIEDOT
Tiheys:

1,14

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %
TEOREETTINEN MENEKKI
6 - 8 m²/l

KÄYTÄNNÖN MENEKKI
Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten lian tyypistä ja määrästä, alustan
muodosta ja ainehukasta käytön aikana.

KÄYTTÖOHJEET
Tasalaatuisuuden varmistamiseksi etsausliuos on sekoitettava hyvin ennen käyttöä.
Kaavi tai pyyhi pois rasva, öljy, lika ja muut pinnan epäpuhtaudet niin hyvin kuin
mahdollista. Poista rasva alkalisen puhdistusaineen, korkeapaineisen (höyry)
puhdistuksen avulla, pienet alueet voidaan puhdistaa haihtuvalla puhdistusliuottimella.
Käytä Surfa-Etch 108 Etsausliuosta anteliaasti ja hiero sitä pintaan. Anna vaikuttaa
10 – 15 minuuttia lämpötilasta riippuen ja puhdista sitten perusteellisesti
huuhtomalla runsaalla puhtaalla vedellä. Älä salli Surfa-Etch 108 Etsausliuoksen
kuivua pintaan ennen huuhtelua! Betoni ja muurauspinnat voivat vaatia toisen
käsittelyn. Poista puhdistuksen jälkeen kaikki jäljellä oleva vesi ja anna kuivua
täysin, koska pintaan tai kuoppiin jäänyt kosteus voi aiheuttaa pinnoituksen
epäonnistumisen. Suuren pinnat tai huonot kuivausolosuhteet voivat vaatia
pidemmän kuivumisajan ennen kuin pinnoitteita voidaan käyttää.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Ilman, alustan ja materiaalin lämpötilan on oltava +5 ja +35 °C välillä.

TURVATIEDOT
pH:
1
VOC taso:
45 g/l
Turvallisuushuomautukset:
Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA
2 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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