HARD HAT® LINJAMERKINTÄMAALI

Kestävä linjamerkintämaali
•

Käytetään yhdessä RUST-OLEUM®-viivakoneiden kanssa

•

Säädettävä viivan leveys 5–10 cm

•

Kestää kevyttä liikennettä 4 tunnin kuluttua

•

Tarttuu asfalttiin, betoniin, ruohoon, metalliin, puuhun, tms.

•

Pysäköintialueille, tehtaisiin, varastoihin, urheilukentille jne.

•

Lyijy- ja kromivapaa

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

HARD HAT® 2300 LINJAMERKINTÄMAALI
KUVAUS
Kestävä linjamerkintämaali, joka perustuu nopeasti kuivuvaan lyhytöljyalkydiin.
Viivojen merkitsemiseen pysäköintialueilla, tehtaissa, varastoissa, urheilukentillä,
stadioneilla ja kaikissa paikoissa missä tarvitaan liikenteenohjausta. Tuote on lyijyja kromivapaa ja se kestää kevyttä liikennettä jo 4 tunnin kuluttua.

KÄYTTÖSUOSITUS
RUST-OLEUM Linjamerkintämaalia 2300 tulee käyttää kevyen liikenteen alueella.
Tuote on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Rust-Oleum Viivamerkintäkoneen
kanssa. RUST- OLEUM Linjamerkintämaali 2300 on ihanteellinen viivojen
merkitsemiseen pysäköintialueilla, tehtaissa, varastoissa, urheilukentillä, stadioneilla
ja kaikissa paikoissa missä tarvitaan liikenteenohjausta. Tuote tarttuu suoraan
asfalttiin, betoniin, ruohoon, metalliin, puuhun jne.

TEKNISET TIEDOT
Kiiltoaste:
Ponneaine:
Lämmönkestävyys:

Matta
Dimetyylieetteri
+100°C (kuiva lämpö)

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

20 min.
4 tuntia.
1 tunnin sisällä tai 48 tunnin jälkeen

TEOREETINEN MENEKKI
Noin 60 metriä (500 ml) tai 90 metriä (750 ml) 10 cm leveydellä.

KÄYTÄNNÖN MENEKKI
Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta,
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.
KÄYTTÖOHJEET
Poista suojahattu. Ravista voimakkaasti vähintään minuutin sen jälkeen, kun
sekoituskuula alkaa kilistä. Spraymaalaaminen ilman merkintäkonetta:
Pidä astiaa noin 25 cm päässä maalattavasta pinnasta. Käytä edestakaista
liikettä pitäen astiaa pinnan suuntaisena. Varmista, että astia on liikkeessä,
kun suutinta painetaan valumien ja läikkien välttämiseksi. Levitä täysi märkä
pinta yhtenäisen ja tasaisen pinnan saavuttamiseksi, vältä kuivaa
suihkuttamista. Ravista säännöllisesti käytön aikana. Spraymaalaaminen
merkintäkoneen kanssa: Käännä astia ylösalaisin ja aseta se Rust-Oleum
viivamerkintäkoneen astiatelineeseen. Katso, että suutin on asetettu oikein
päin aukkoon; suuttimen pidempi osa tulee olla pyöränakselin kanssa
yhdensuuntaisesti aseteltu. Astiateline on säädettävissä. Kun teline on
alimmassa asennossa, viivan leveydeksi tulee noin 5 cm. Kun teline on
ylimmässä asennossa, viivan leveydeksi tulee noin 10 cm. Välileveydet
saadaan muuttamalla pitimen paikkaa. Aktivoi suihkutus vetämällä
liipaisinkahvaa. Viivanmerkintäkoneen tulee liikkua suihkutuksen aikana,
jotta pinnoitusmateriaalia ei kerry laitteen sisälle. Käännä astia
pystyasentoon käytön jälkeen ja tyhjennä suutin painamalla sitä 2 – 3
sekunnin ajan.
TURVATIEDOT
VOC taso:
625 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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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.
Maahantuoja ja markkinoija:
Colornova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colornova.fi
www.colornova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

WWW.RUST‐OLEUM.EU

