RUST-OLEUM MATHYS

DANE TECHNICZNE

TARMACOAT 6100

Rust-Oleum® Tarmacoat 6100 jest wodorozcieńczalną farbą akrylową, tworzącą elastyczne
powłoki, które mogą być nakładane na różne podłoża.
WŁASNOŚCI POWŁOKI
Do użytku na zewnątrz i wewnątrz – doskonała odporność na promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne – do przemalowania po 1 godzinie – tworzy membranę wodoodporną – bardzo
elastyczna.
ZALECANE ZASTOSOWANIE
Idealna do stosowania na asfalt, beton, bruk, bitumy, do znakowania linii, na kotach tenisowych,
w zatokach przystankowych, placach zabaw i wielu innych obiektów.
DANE TECHNICZNE
Wygląd:
Kolor:
Gęstość:
Zawartość składników stałych:
Zalecana grubość warstwy:
Zawartość VOC:
W mieszaninie do aplikacji:
Kategoria:
Limit UE:
Czas schnięcia
Dla dotyku:
Do przemalowania:
Pełna twardość:

Wydajność
Teoretyczna:
Praktyczna:

Satynowy mat
Kolory standardowe: biały, żółty BHP, czerwona dachówka,
Zielony średni, niebieski średni, szary jasny i średni
1,3 ± 0,1 kg/dm³
66 %
na mokro: 120 µm
na sucho: 80 µm
2 g/l max.
2 g/l max.
A/j
140 g/l (2010)
20 °C/50 % r.h.
30 minut
po 1 godzinie (dopuszczalny bardzo lekki ruch pieszy)
Produkt utwardza się w pełni po około 24 godzinach przy
możliwym lekkim ruchu pojazdów (rowery, samochody, itp.),
lecz potrzeba 48 godzin przed dopuszczeniem do pełnego
ruchu (ciężki ruch, ciężarówki, itp.). Zimne lub wilgotne
powietrze opóźnia utwardzanie.
4-8 m2/l, w zależności od rodzaju powierzchni.
Zależy od typu podłoża. Dla Tarmacu (nawierzchnia
tłuczniowa smołowana) wydajność wynosi ok. 4 m2/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Upewnić się, że podłoże jest czyste, w dobrym stanie i suche (dopuszczalne jest lekkie
zawilgocenie). Tarmacoat może być nakładany na stare farby pod warunkiem usunięcia
słabo przylegających powłok i zmatowienia gładkich powierzchni papierem ściernym.
INSTRUKCJA STOSOWANIA
Przed użyciem materiał dokładnie wymieszać.
APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE
Stosować pędzle lub wałki średniej wielkości. Nie rozcieńczać.
Zwykle wystarczające jest nałożenie jednej warstwy, lecz konieczne jest nałożenie drugiej
warstwy w przypadku podłoży porowatych lub bardzo szorstkich.
Czyszczenie: Narzędzia myć w ciepłej wodzie z mydłem, zanim produkt zacznie się utwardzać.
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WARUNKI STOSOWANIA
Nie stosować na zewnątrz jeśli przewidywane są opady deszczu lub mróz lub gdy temperatura
wynosi poniżej 10 °C.
UWAGI
Nie stosować w miejscach będących stale pod wodą.
BEZPIECZEŃSTWO
Zapoznać się z Kartą Charakterystyki oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na puszce.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA
2 lata od daty produkcji, w nie otwieranych opakowaniach, jeśli są przechowywane w suchych,
dobrze wietrzonych pomieszczeniach, nie wystawione na bezpośrednie działanie promieniowania
UV, w temperaturach pomiędzy 5 a 35 °C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza nasza kontrolą, firma MATHYS n.v.
nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania
tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

