HARD HAT® MAAMERKINTÄMAALI

Laadukas merkintämaali
•
•
•

Vaikeiden alustojen merkitsemiseen
Paras peittävyys, säänkestävyys ja vesitiiviys
Metalleille, betonille, asfaltille, soralle, maahan, ruoholle, puulle, tms.

•

Jopa kevyesti kosteille pinnoille

•

Voidaan ruiskuttaa ylösalaisin

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

HARD HAT® 2344 / 2358 / 2392 MERKINTÄMAALIT
KUVAUS
Nopeaan ja helppoon merkitsemiseen rakennus- ja maanrakennuspaikoilla ja
liikenneturvallisuuskohteissa.

KÄYTTÖSUOSITUS
RUST-OLEUM 2300 Merkintämaaleja tulee käyttää metallille, betonille, asfaltille, soralle,
maahan ja ruoholle, jne. Merkintämaalit eivät ole vesiliukoisia ja niitä käytetään kevyessä
teollisuusympäristössä, normaalikosteudessa ja sisäkohteissa. RUST-OLEUM
Merkintämaali 2300 on suunniteltu nopeaan ja helppoon merkintään rakennus, ja
maanrakennuspaikoilla, maanalaisissa kohteissa ja liikenneturvallisuutta varten. Tuotetta
voidaan käyttää kevyesti kosteilla pinnoilla, toimii myös ylösalaisin ruiskutuksessa.

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

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS
25 µm

TEOREETINEN MENEKKI
Purkillisella saadaan 2 m² 25 µm kuivaa kalvoa, väristä riippumatta.

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. Paras lopputulos saavutetaan, kun pinta on puhdas ja kuiva levityksen
aikana.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Hyvän lopputuloksen saamiseksi suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % ja
astian sekä pinnan lämpötilan yli +0 °C.
Poista suojahattu. Ravista voimakkaasti vähintään minuutin sen jälkeen, kun
sekoituskuulan rapina alkaa kuulua. Ravista säännöllisesti käytön aikana.
Käännä astia niin, että suutin on lattiaa kohti. Pidä astiaa n. 10 - 15 cm
etäisyydellä merkinnän kohteena olevalta pinnalta. Aloita ruiskutus painamalla
suutinta. Käytä ruiskutettaessa vakaata tasaista liikettä. Käännä astia ylösalaisin
käytön jälkeen ja tyhjennä suutin painamalla sitä 2 – 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUKSET
Fluorisoiva merkintämaali suositellaan levittää vaalealle alustalle
maksimikirkkauden saavuttamiseksi.

TURVATIEDOT
VOC taso:

630 g/l

Turvallisuushuomautukset:
Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA
2 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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