
KONVERTOR HRDZE

kód 5900100

RUGISTOP

POPIS
 
RUGISTOP je produkt v emulzii, ktorý premieňa hrdzu na
metalorganické zlúčeniny, ktoré dokonale priľnú
k podkladu.
RUGISTOP umožňuje blokovať hrdzu na povrchoch, ktoré
sa ťažko čistia, bez namáhavého brúsenia a kefovania.
Tento produkt je určený na ošetrovanie železných
povrchov, ako sú mreže, radiátory atď.
Produkt sa jednoducho aplikuje a nenahlodáva lakované
časti.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Vhodný na železné povrchy.
Vždy sa pretiera antikoróznym náterom alebo vhodným
základným náterom
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,03 ± 0,02 kg/l
- Vzhľad: mliečnatá kvapalina.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
po 2 hodinách; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 24
hodinách a nie neskôr ako 4 týždne od aplikácie.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Povrchy zo železného kovu:
- Odstrániť prípadný výskyt kompaktného a priľnutého
kalamínu;
- Odmastiť povrch s riedidlom Nitro;
- Naniesť konvertor RUGISTOP.
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: < 80 %.
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C. 
Suchý podklad.
- Produkt pred použitím premiešať.
- Náradie: štetec, valček, striekacie zariadenie.
- Riedenie: pripravený na použitie.
- Počet vrstiev: aplikuje sa v jedinej vrstve.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Približná výdatnosť: 8-10 m2/l na hladké povrchy.
Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku na danom
podklade na stanovenie spotreby.
 
ZAFARBENIE
 
--------
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
rodukt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je
skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
 
 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal.
legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).
 
Používať produkt podľa platných hygienických a
bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly
roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a
spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky
do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov. 
 
HESLO TEXTU
 
Konvertor hrdze.
Aplikácia, na železné povrchy s výskytom hrdze, konvertora
hrdze RUGISTOP kód 5900100, na konverziu hrdze
v ťažko dostupných miestach. 
Dodávka a pokládka € ................. na m2.
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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