TALOUDELLISET XL-KOON MAA-MERKINNÄT

RAL-liikennevärit
•
•
•
•

Optimoitu maamerkintöjä varten
Erikoissuuri purkki suurempaa metrimäärää varten
Kahden sormen suutin mahdollistaa tarkemman kirjoittamisen
Nopeasti kuivuva (5–10 minuuttia)

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

HARD HAT® XL 2800 MAAMERKINTÄMAALIT
KUVAUS
Nopeaan, taloudelliseen ja helppoon talon- ja maarakennuksen, maanalaisten kohteiden, ja
liikenneturvallisuuden merkintään. Optimoitu maan merkintään. Kahden sormen ja 360° asteen
suuttimen avulla suihkuttaminen on helpompaa ja tarkempaa. RUST-OLEUM® Maamerkintäspray
2800 perustuu nopeasti kuivuvaan akryylihartsiin. Kaikki tämän alueen tuotteet ovat aromaattivapaita
ja perustuvat lyijy- ja kromivapaisiin pigmentteihin. Merkintäspraymaalit ovat RAL värejä:
valkoinen RAL 9016, Keltainen RAL 1023, Punainen RAL 3020 ja Sininen RAL 5017.

KÄYTTÖSUOSITUS
RUST-OLEUM® Maamerkintäspray 2800 voidaan käyttää metalliin, betoniin, asfalttiin, soraan,
maahan ja ruohoon, jne. RUST-OLEUM® Maamerkintäspray 2800 ei ole vesiliukoinen ja sitä
käytetään kevyessä teollisuusympäristössä, normaalikosteudessa ja sisätiloissa. RUSTOLEUM® Maamerkintäspray 2800 on suunniteltu nopeaan ja helppoon talon- ja maarakennuksen,
maanalaisten kohteiden, ja liikenneturvallisuuden merkintään. Suuri astiakoko 750ml mahdollistaa
taloudellisen ja riittoisan käytön.

TEKNISET TIEDOT
Kiiltoaste:
Ponneaine:
Lämmönkestävyys:

Metallinen
Dimetyylieetteri
+100°C (kuiva lämpö)

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %
Kosketuskuiva:
Uusintakerros:
Täysin kovettunut:

20 min
1 tunnissa tai 48 tunnin kuluttua
7 vrk

TEOREETTINEN MENEKKI
750 ml: 2,25 m² per spraypullo 25 µm kuivalle kalvolle.

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

PINNAN ESIVALMISTELU
Poista lika, rasva, öljy, irtoruoste ja muut pinnan epäpuhtaudet sopivalla tavalla. Pinnan on
oltava puhdas ja kuiva käytön aikana.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi suhteellisen kosteuden pitää olla alle 85 % ja astian
sekä alustan lämpötilan yli +0 °C.

KÄYTTÖOHJEET
Ravista purkkia, kunnes sekoituskuula alkaa kilistä, jatka ravistamista vielä 1min ajan. Ravista
purkkia usein myös käytön aikana. Spraypurkin 360° asteessa toimivaa erikoissuutinta ei ole tarpeen
puhdistaa tavanomaisella tavalla.

TURVATIEDOT
VO taso:
637-654 g/l
Turvallisuushuomautukset:
Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA
3 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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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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