TUOTESELOSTE 26.03.2020

TIKKURILA

ROSTEX
RUOSTEENESTOPOHJAMAALI / HIMMEÄ

TYYPPI

Alkydiä ja öljyä sisältävä ruosteenestopohjamaali teräspintojen pohjamaalaukseen.

KÄYTTÖKOHTEET

Teräsrakenteet kuten säiliöt, palo-ovet, palotikkaat, lämpöpatterit, kaiteet, lipputangot, tuuletus- ja
kuivaustelineet, veneet ym. kohteet ulkona ja sisällä.

SOVELTUVUUS

Rostex suojaa alustaa ja antaa hyvän ja kestävän pohjan pintamaalille.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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ROSTEX
TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012

242 Metallipintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13

Värit

Valmissävy Harmaa

Kiilto

Himmeä.

Riittoisuus

12 m²/l.

Pakkaukset

0.333 l, 1 l, 3 l

Ohenne

1050

Työtapa

Sively tai ruiskutus.

Kuivumisaika (+23°C ilman Pölykuiva 2 tunnin kuluttua. Päällemaalattavissa vuorokauden kuluttua.
suhteellinen kosteus RH
50%)
Tiheys (kg/l)

n. 1,3 kg/l, ISO 2811

Kemikaalienkestävyys

Kestää lakkabensiiniä ja talousspriitä. Ei kestä voimakkaita liuottimia esim. tinneriä.
Hyvä öljyjen ja rasvojen kestävyys.

Kulutuksenkestävyys

Hyvä

Kuiva-ainepitoisuus,
tilavuus-%

51

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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ROSTEX
KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Pinnan lämpötila ei saa
olla yli +35 °C, ettei liuote haihdu liian nopeasti, maalipintaan muodostu huokosia, tarttuvuus heikkene, ilmene kuplia ym.

Pinnan esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Poista pinnalta lika, vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt Panssaripesu pesuaineella, huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Poista
mahdollinen valkoruoste/ruoste hiomalla tai teräsharjaamalla (puhdistusaste St 2).
Ennen maalattu pinta:
Poista irtoava maali ja ruoste kaapimalla ja teräsharjauksella (puhdistusaste St 2). Pese pinta Panssaripesu pesuaineella, huuhdo
huolellisesti vedellä ja anna kuivua.

Maalaus
Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Sivelykäyttöön ei maalia yleensä tarvitse ohentaa. Korkeapaineruiskutuksessa
ohennetaan 0-5 til-% Lakkabensiinillä 1050.
Pintamaalina ulkona voidaan käyttää esim. Panssarimaalia, Miranolia, Unica erikoisalkydimaalia tai Panssari Akvaa
Sisätiloissa esim. Empireä, Miranolia tai lateksimaaleja.

Pinnoitus
Pintamaalina ulkona voidaan käyttää esim. Panssarimaalia, Miranolia, Unica erikoisalkydimaalia tai Panssari Akvaa.
Sisätiloissa esim. Empireä, Miranolia tai Helmeä.

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.

Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4
viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan
vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna
kuivua.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Vie tyhjät,
kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus
Sisältää: hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja. VAROITUS. Syttyvä neste ja höyry. Saattaa
aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten
ulottumattomissa. Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty. Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan
ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Sisältää rasvahappoja, C18, tyydyttymättömiä, dimeerejä; koboltti-bis(2etyyliheksanoaattia) ja etyylimetyyliketoksiimia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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GHS02

GHS07

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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