KARTA TECHNICZNA
COMBI PRIMER
OPIS
RUST-OLEUM® CombiPrimer Aerosol Anticorrosion 3369/3380 to szybkoschnący
podkłady na bazie oleju alkidowo - sojowego. Produkt zawiera pigmenty powstrzymujące
rozwój korozji. Nie zawiera w składzie ołowiu ani chromianów.

ZALECANE ZASTOSOWANIA
RUST-OLEUM CombiPrimer Aerozol Anti-Corrosion 3369/3380 powinien być stosowany
na nowe, gołe lub lekko zardzewiałe powierzchnie stalowe. Idealny do małych powierzchni
lub do punktowych zaprawek. Produkt powinien być stosowany w środowisku o małej lub
średniej korozyjności, normalnej wilgotności, wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń. Aby
stanowił ochronę antykorozyjną musi zostać pokryty farbą nawierzchniową np. CombiColor
Aerosols 7300 Topcoats / Hammered, gdyż nie jest odporny na ścieranie oraz warunki
atmosferyczne.
DANE TECHNICZNE
Wygląd: matowy
Kolor: 3369 czerwony i 3380 szary
Gaz: eter dimetylowy
Zalecana grubość warstwy: 25 μm suchej, 80 μm mokrej
Zawartość LZO: 635 g / l
Czas schnięcia: 20 ° C / 50% r.h.
Na dotyk: 15 minut
Druga warstwa: w ciągu 1 godziny lub po 48 godzinach
Pełna twardość: 7 dni
Odporność na ciepło: 100 ° C (suche ciepło)
Wydajność teoretyczna: 2 m² z opakowania przy 25 μm suchej warstwy (400 ml).
Wydajność praktyczna: Praktyczne zużycie zależy od wielu czynników, takich jak
porowatość i szorstkość podłoża oraz strat materiału podczas aplikacji.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Usuń brud, tłuszcz, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia za pomocą Rust-Olem Alkaline
Cleaner/ Degreaser ND14 lub innego środka odtłuszczająco - czyszczącego. Usuń luźną rdzę i
luźne powłoki starych farb. Zeszlifuj delikatnie stare, dobrze przylegające powłoki w celu
poprawy przyczepności podkładu CombiPrimer. Podczas aplikacji powierzchnia musi być
czysta i sucha.
SPOSÓB UŻYCIA
Usuń plastikowy kapsel. Potrząsaj puszką energicznie przez co najmniej minutę po usłyszeniu
kulki miksującej wewnątrz puszki. Wstrząsaj często podczas użytkowania.
Trzymaj puszkę w odległości ok. 25 cm od powierzchni. Maluj ruchem od lewej do prawej
strony i od prawej do lewej , zachowując ciągłości ruchów.
Nałóż kilka cienkich warstw w odstępach kilku minut, aby uzyskać odpowiednią grubość
powłoki oraz uniknąć zacieków.
Po użyciu puszkę należy obrócić do góry dnem i nacisnąć przycisk dyszy na 2 - 3 sekundy,
aby wyczyścić zawór.
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WARUNKI APLIKACJI
Aby uzyskać najlepsze wyniki, wilgotność względna powinna wynosić poniżej 85%, a
temperatura puszki i otoczenia musi być powyżej 0 ° C.
UWAGI
Produkt ten nie zawiera ołowiu i chromianu, oraz nie wydziela toksycznych oparów podczas
późniejszego spawania elementów pomalowanych podkładem CombiPrimer.
BEZPIECZEŃSTWO
Zapoznaj się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa
zamieszczonymi na puszce.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA / TERMIN PRZYDATNOŚCI
5 lat od daty produkcji w nieotwieranej puszce, jeżeli jest przechowywana w suchych, dobrze
wentylowanych pomieszczeniach, bez bezpośredniego działania promieni słonecznych w
temperaturach od 5 ° do 35 ° C.
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