ZINC-ALU
SINKKI-ALU PINTAMAALI
Nopeasti kuivuva mattapintainen sinkkipinnoite aluhiukkasilla
ulkokäyttöön, sisältää runsaasti sinkkiä.

Tuotenumero:
6021863

•

Sinkkipinnoite sinkitylle ja käsittelemättömälle teräkselle

•

Suojaus ja pintakäsittely samassa

•

Antaa raudalle ja teräkselle kestävän suojan korroosiota vastaan

•

Sopii hitsaussaumojen päälle välittömästi hitsauksen jälkeen

•

Loppullinen väri yhdellä kerroksella vastaa uutta galvanoitua materiaalia

•

Ulkokäyttöön

colornova.fi

rustoleum.fi

Riittoisuus:
Noin 1,1 m2 / purkki*

ZINC-ALU
SINKKI-ALU PINTAMAALI

Kuivumisaika:
Kosketuskuiva: 20min

Matta, kimalteleva ja nopeasti kuivuva sinkkipinnoite, jolla on hyvä täyttöominaisuus sinkitylle ja käsittelemättömälle teräkselle. Pinnoite tarjoaa erinomaisella tarttuvuudella raudalle ja teräkselle kestävän
suojan korroosiota vastaan. Suojaus ja pintakäsittely
samassa, voidaan myös päällemaalata STYL Pintamaaleilla. Sopii hitsaussaumojen päälle välittömästi
hitsauksen jälkeen. Loppullinen väri yhdellä kerroksella vastaa uutta galvanoitua materiaalia.

Päällemaalattavissa: 2h kuluessa
tai 48h jälkeen.

Valmistelu

Pinnan on oltava kuiva ja rasvaton. Hio pinta sileäksi ja poista
pöly. Ulkokäytössä poista sammal- ja leväkerrostumat. Suojaa
ympäristö maalisumulta.

Käyttö

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes kuulet sekoituskuulan,
jatka sekoitusta vielä 1 minuutin ajan. Ravista ajoittain myös
käytön aikana. Testaa ensin huomaamattomaan kohtaan halutun lopputuloksen varmistamiseksi.
Pidä purkkia noin 30cm päässä maalattavasta pinnasta ja
suihkuta 1 yhtenäinen kerros.

Käytön jälkeen

Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta 2-3 sekunnin ajan saadaksesi suuttimen puhtaaksi maalinjäämistä.

Rajoituksia

Työskentele hyvin tuuletetussa tilassa ja käytä tarvittaessa
sopivia suojavälineitä. Älä suihkuta alle +10°C: n lämpötilassa, kirkkaassa auringonpaisteessa tai sateen uhatessa. Säilytä
viileässä ja kuivassa tilassa.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä
käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat
vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen.
Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 04/2020.

Maahantuoja ja markkinoija Colornova Oy
info@colornova.fi / 010 321 0540
colornova.fi / rustoleum.fi

Käsittelykuiva: 1h

Pakkauskoko: 400ml
Pakkauksen korkki näyttää värin
ja pinnan.
* Riittoisuus voi vaihdella menetelmän ja pinnan
huokoisuuden mukaan.

