
RUST-OLEUM DANE PRODUKTU 
C  O  A  T  I  N  G  S   
         EMALIE NAWIERZCHNIOWE METALIZOWANE W AEROZOLU 2100                                                
  
OPIS RUST-OLEUM Hard-Hat Emalie Nawierzchniowe Metalizowane w Aerozolu 2100 oparte 

 na bazie szybkoschn cej ywicy akrylowej. 
Produkty oparte s  na bazie pigmentów metalizowanych oraz s   wolne od  chromianów  
i o owiu. 

  
ZALECANE 
ZASTOSOWANIE 

RUST-OLEUM Emalie Nawierzchniowe Metalizowane 2100 przewidziane s  do 
nak adania na Grunty Hard-Hat 2169/2182 lub na odpowiednio przygotowane pomalowane 
po wierzchnie; mog  by  równie  przemalowywane Hard-Hat Lakierem Bezbarwnym 
2500.  
RUST-OLEUM Emalie Nawierzchniowe Metalizowane 2100 przeznaczone s  do wykony 

wania niewielkich prac konserwacyjnych lub poprawek. 
RUST-OLEUM Emalie Nawierzchniowe Metalizowane 2100 mog  by  stosowane do 

malowania powierzchni nara onych na dzia anie lekkich warunków przemys owych , 
przeci tnej wilgotno ci i wewn trz pomieszcze .     

  
DANE TECHNICZNE Po ysk:                                       metaliczny 

Kolor:                                         zgodnie z kart  kolorów 
Propelent:                                   eter dimetylowy 
Zalecana grubo  warstwy:       25 µm na sucho , 100 µm na mokro 

  
 Czas schni cia w temp.             20oC/50%RH 

Dla dotyku:                                15 minut 
Dla u ytku:                                30 minut 
Dla ponownego malowania:     po 1 h 
Pe na twardo :                         3 dni 
Odporno  na wysokie temp.: 100oC (w rodowisku suchym), 

  
WYDAJNO  Teoretyczna:                              2,5 m2 na pojemnik przy grubo ci suchej pow oki 25 µm 

                                                    ( 1,5 m2  dla  2115  i  2119 ).  
Wydajno  praktyczna zale y od wielu czynników, takich jak porowato  i pofa dowanie 
powierzchni oraz od strat materia u w czasie aplikacji . 

  
PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI 

Usun  brud, smar, olej, lu  rdz  oraz wszystkie inne zanieczyszczenia pow oki 
odpowiednim sposobem. Przepiaskowa  stare pow oki b ce w dobrym stanie, aby 
zwi kszy  przyczepno  powierzchni. 
Podczas aplikacji powierzchnia powinna by  czysta i sucha.   

  

SPOSÓB 
STOSOWANIA 

Zdj  pokrywk  . Wstrz sa  energicznie przez oko o 1 minut  po us yszeniu kulki 
mieszaj cej w pojemniku. Wstrz sa  cz sto w czasie aplikacji. 
Trzyma  pojemnik w odleg ci oko o 25 cm od pod a. Nak ada  ruchem naprzemien- 
nym trzymaj c pojemnik prostopadle do powierzchni. Utrzymywa  pojemnik w ci ym 
ruchu, aby zapobiec pogrubianiu warstwy farby i powstawaniu zacieków. Nak ada  kilka 
cienkich warstw w kilkuminutowych odst pach do uzyskania w ciwej grubo ci pow oki. 
Po u yciu odwróci  pojemnik do góry dnem i naciska  dozownik przez  2 ÷ 3 sekundy, 
aby oczy ci  zawór.     

 

WARUNKI 
STOSOWANIA 

Dla uzyskania optymalnych wyników wilgotno  wzgl dna powietrza powinna by  poni- 
ej 85 %, a temperatura pojemnika powy ej 0 oC. 

 

UWAGI Przy nak adaniu jasnych kolorów powierzchni  nale y zagruntowa  / na  mi dzy-
warstw  farb  w jasnych kolorach.        

  

WARUNKI 
BEZPIECZE STWA 

Zapozna  si  z informacjami na pojemniku i w ulotce.  

  

WARUNKI 
PRZECHOWYWANIA 

3 lata od daty produkcji , sk adowane w suchych , dobrze wietrzonych pomieszczeniach, 
bez dost pu promieni s onecznych w temperaturach od +5 C do +35 C . 

  

 Informacje tu zawarte przekazywane s  w dobrej wierze. Poniewa  warunki aplikacji s  
poza nasz  kontrol , Rust-Oleum Netherlands B.V. nie mo e ponosi  jakiejkolwiek 
odpowiedzialno ci  lub obci  finansowych, które mog  wynikn  z niew ciwego 
zastosowania tych produktów. 
Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. 

 


