PRODUKT DATA

HARD HAT® AEROSOLS MARKEERVERF 2300

OMSCHRIJVING
RUST-OLEUM® Hard Hat Aerosol Markeerverf 2300 is gebaseerd op een sneldrogende magere sojaolie alkydhars (2358 is gebaseerd op een acrylaathars). Deze producten zijn gebaseerd op lood- en chromaatvrije pigmenten.
AANBEVOLEN TOEPASSING
RUST-OLEUM Markeerverf 2300 kan worden aangebracht op metaal, beton, asfalt, gravel,
aarde, gras, enz.
RUST-OLEUM Markeerverf 2300 lost niet op in water en is bestand tegen lichte industriële
belasting, normale vochtigheid, en toepassing binnen.
RUST-OLEUM Markeerverf 2300 is ontwikkeld voor snel en gemakkelijk markeren van constructies, opgravingen, ondergrondse voorzieningen en voor verkeersveiligheid.
TECHNISCHE GEGEVENS
Uiterlijk:
Mat
Kleur:
Kleurkaart
Drijfgas:
Dimethylether
VOC-gehalte:
630 g/l
Droogtijden
Kleefvrij:
Licht verkeer:
Overschilderbaar:
Uitgehard:
Hittebestendigheid:

bij 20°C/50% r.v.
20 minuten
4 uur
binnen 1 uur of na 48 uur
7 dagen
tot 100°C (droog)

Rendement
Theoretisch: 2 m² per spuitbus bij 25 µm droog, afhankelijk van de kleur.
Praktisch:
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond
en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).
ONDERGROND VOORBEHANDELING
Vet, olie, vuil en alle andere verontreinigingen met daarvoor geschikte middelen verwijderen.
Tijdens applicatie moet het oppervlak schoon en droog zijn.
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Verwijder de beschermkap. Minstens 1 minuut stevig schudden nadat de kogel wordt gehoord. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Keer de bus om en richt de spuitkop naar
beneden. Houdt de bus ongeveer 10 tot 15 cm boven het te markeren oppervlak. Druk de
spuitkop in om met spuiten te beginnen. Spuit regelmatig door om verstoppen te voorkomen.
Na gebruik bus rechtop zetten en de spuitkop 2 - 3 seconden indrukken om het ventiel te reinigen.
APPLICATIE CONDITIES
Voor een optimaal resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus boven 0°C.
VEILIGHEID
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.
OPSLAGSTABILITEIT
3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge,
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.
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The information contained herein is given in good faith. However, since application conditions are beyond our control,
Rust-Oleum Netherlands B.V. cannot assume responsibility for any risks or liabilities which may result from the use of these
products. The company reserves the right to modify data without prior notice.

