RUST OFF
ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ
Περιγραφή
Προϊόντος :

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι, υψηλών
αντοχών, για μεταλλικές επιφάνειες.
Περιέχει συνθετικές ρητίνες που του
προσδίδουν εξαιρετική πρόσφυση.

Χρήσεις :

Χρησιμοποιείται σε μεταλλικές επιφάνειες,
παρέχοντας μακροχρόνια προστασία από τη
σκουριά και αντοχή και στις πιο δύσκολες
συνθήκες.

Πλεονεκτήματα:

 Δουλεύεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα
 Εφαρμόζεται με πιστόλι, ρολό ή πινέλο
 Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικό ψευδάργυρο

Τρόπος Διάθεσης :

Μεταλλικά δοχεία των 750 ml και 2,5 l

Αποθήκευση:

Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από την παγωνιά. Να αποθηκεύεται σε
θερμοκρασίες, από 5oC ως 35oC.
Σφραγίστε καλά το δοχείο για μελλοντική χρήση.

Ασφάλεια και
Υγιεινή :

Προσοχή στις οδηγίες ασφάλειας οι οποίες αναγράφονται στις συσκευασίες του
προϊόντος. Ζητείστε και συμβουλευτείτε και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
Μετά τη χρήση σφραγίστε προσεκτικά το δοχείο για τυχόν μελλοντική χρήση.
Μην απορρίπτετε το περίσσευμα στην αποχέτευση ή στα κοινά απορρίμματα.
Διαχειριστείτε τις άδειες συσκευασίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΟΕ
(Πτητικές οργανικές
ενώσεις):

Με βάση την οδηγία 2004/42/Ε.Κ.: Κατηγορία ΠΟΕ «Ειδικά επιχρίσματα ενός
Συστατικού (Δ) (Α/θ)». Οριακή τιμή ΠΟΕ για αυτό το προϊόν: 500 g/l (2010).
Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499g/l
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Aποχρώσεις:

Γκρί και καφέ

Ειδικό βάρος :

1,40 ‐ 1,55 gr/ml (ISO 2811)

Ιξώδες :

280 – 320 s (Ford Cup No 4)

Στέγνωμα:

15 λεπτά (επιφανειακό) & 1‐2 ώρες (σε βάθος)

Γυαλάδα στις 60o:

Ματ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Aπόδοση:

8 – 10 m2/ lt

Μέθοδος εφαρμογής:

Ρολό, πινέλο ή πιστόλι

Αραίωση:

Για εφαρμογή με ρολό /πινέλο αραιώνεται ως 3% με white spirit ή
διαλυτικό πινέλου.
Για εφαρμογή με πιστόλι, αραιώνεται ως 3% με διαλυτικό πιστολιού.

Οδηγίες χρήσεως:

 Προετοιμάστε την επιφάνεια εφαρμογής, ώστε να είναι στεγνή και
καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, αποσαθρωμένα μέρη κλπ.
 Φροντίστε για τον καλό αερισμό του χώρου και φορέστε τα κατάλληλα
προστατευτικά μέσα.
 Ανακατέψτε καλά το προϊόν και αραιώστε το ανάλογα με τον
επιθυμητό τρόπο εφαρμογής
 Εφαρμόστε το προϊόν δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε
σημεία (γωνίες, εσοχές κλπ)

δύσκολα

 Δεν συνιστάται η χρήση σε θερμοκρασία κάτω των 5oC και άνω των
40oC
 Αφαιρέστε από τα εργαλεία το προϊόν που περισσεύει, πριν τα
καθαρίσετε με διαλυτικό.
Επαναβαφή:

Σε 6 – 8 ώρες

Εγγυούμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του, όπως αυτές αποτυπώνονται στο παρόν τεχνικό
φυλλάδιο. Η εγγύηση αφορά αυστηρά το προϊόν που διατίθεται και όχι το τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του, διότι αυτό
εξαρτάται και από την εμπειρία του εκάστοτε χρήστη, αλλά και τις συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν
δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα τότε να επεκτείνει τη χρήση του στο έργο. Η έκδοση του
παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση αυτού.
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