
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 

są na bazie szybkoschnącej żywicy akrylowej. 

Produkty oparte są na bazie pigmentów metalizowanych oraz są  wolne od chromianów  

i ołowiu. 

  

ZALECANE 
ZASTOSOWANIE 

RUST-OLEUM Emalie Nawierzchniowe Metalizowane 2100 przewidziane są do 

nakładania na Grunty Hard-Hat 2169/2182 lub na odpowiednio przygotowane pomalowane 

po wierzchnie; mogą być również przemalowywane Hard-Hat Lakierem Bezbarwnym 2500.  

RUST-OLEUM Emalie Nawierzchniowe Metalizowane 2100 przeznaczone są do wykony 

wania niewielkich prac konserwacyjnych lub poprawek. 

RUST-OLEUM Emalie Nawierzchniowe Metalizowane 2100 mogą być stosowane do 

malowania powierzchni narażonych na działanie lekkich warunków przemysłowych , 

przeciętnej wilgotności i wewnątrz pomieszczeń.     

  

DANE TECHNICZNE Połysk:                                       metaliczny 

Kolor:                                         zgodnie z kartą kolorów 

Propelent:                                   eter dimetylowy 

Zalecana grubość warstwy:       25 µm na sucho , 100 µm na mokro 

  

 Czas schnięcia w temp.             20
o
C/50%RH 

Dla dotyku:                                15 minut 

Dla użytku:                                30 minut 

Dla ponownego malowania:     po 1 h 

Pełna twardość:                         3 dni 

Odporność na wysokie temp.: 100
o
C (w środowisku suchym), 

  

WYDAJNOŚĆ Teoretyczna:                              2,5 m
2
 na pojemnik przy grubości suchej powłoki 25 µm 

                                                    ( 1,5 m
2  

dla  2115  i  2119 ).  

Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i pofałdowanie 

powierzchni oraz od strat materiału w czasie aplikacji . 

  

PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI 

Usunąć brud, smar, olej, luźną rdzę oraz wszystkie inne zanieczyszczenia powłoki 

odpowiednim sposobem. Przepiaskować stare powłoki będące w dobrym stanie, aby 

zwiększyć przyczepność powierzchni. 

Podczas aplikacji powierzchnia powinna być czysta i sucha.   
  

SPOSÓB 
STOSOWANIA 

Zdjąć pokrywkę . Wstrząsać energicznie przez około 1 minutę po usłyszeniu kulki 

mieszającej w pojemniku. Wstrząsać często w czasie aplikacji. 

Trzymać pojemnik w odległości około 25 cm od podłoża. Nakładać ruchem naprzemien- 

nym trzymając pojemnik prostopadle do powierzchni. Utrzymywać pojemnik w ciągłym 

ruchu, aby zapobiec pogrubianiu warstwy farby i powstawaniu zacieków. Nakładać kilka 

cienkich warstw w kilkuminutowych odstępach do uzyskania właściwej grubości powłoki. 

Po użyciu odwrócić pojemnik do góry dnem i naciskać dozownik przez  2 ÷ 3 sekundy, 

aby oczyścić zawór.     
 

WARUNKI 
STOSOWANIA 

Dla uzyskania optymalnych wyników wilgotność względna powietrza powinna być poni- 

żej 85 %, a temperatura pojemnika powyżej 0 
o
C. 

 

UWAGI Przy nakładaniu jasnych kolorów powierzchnię należy zagruntować / nałożyć między-

warstwę farbą w jasnych kolorach.        
  

WARUNKI 
BEZPIECZEŃSTWA 

Zapoznać się z informacjami na pojemniku i w ulotce.  

  

WARUNKI 
PRZECHOWYWANIA 

5  lat od daty produkcji , składowane w suchych , dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez 

dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C . 
  

 Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są 

poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V. nie może ponosić jakiejkolwiek 

odpowiedzialności  lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego 

zastosowania tych produktów. 

Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. 

 


