PRODUKT DATA

HARD HAT® AEROSOLS ANTI-SLIP 2400

OMSCHRIJVING
RUST-OLEUM® Hard Hat Aerosols Anti-Slip 2400 zijn gebaseerd op een sneldrogende magere gemodificeerde acrylaat sojaolie alkydhars. De gekleurde producten zijn gebaseerd op
lood- en chroomvrije pigmenten en bevatten een speciale antislip toevoeging.
AANBEVOLEN TOEPASSING
RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 worden aangebracht op metaal, beton, keramiek en houten
ondergronden of grondig voorbehandelde gecoate oppervlakken. Staal gronden met 2169
of 2182.
Anti-Slip 2400 is bestemd voor klein onderhoudswerkzaamheden en reparaties.
Anti-Slip 2400 wordt gebruikt (binnen/buiten) bij lichte industriële belasting waar antislip eigenschappen nodig zijn.
TECHNISCHE GEGEVENS
Uiterlijk:
Zijdeglans
Kleur:
Zie kleurkaart
Drijfgas:
butaan/propaan
Aanbevolen laagdikte: 25 µm droog, komt ongeveer overeen met 100 µm nat
VOC-gehalte:
524-538 g/l
Droogtijden
Kleefvrij:
Hanteerbaar:
Overspuitbaar:
Uitgehard:
Hittebestendigheid:
Rendement
Theoretisch:
Praktisch:

bij 20°C/50% r.v.
20 minuten
60 minuten
na 1 uur hetzelfde product
7 dagen
tot 100°C (droog), boven 65°C kan verkleuring optreden

2,5 m² per spuitbus bij 25 µm droog
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond
en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Verwijder de beschermkap. Minstens 1 minuut stevig schudden nadat de kogel wordt gehoord. Tijdens het gebruik regelmatig schudden.
Spuit de inhoud vanaf ongeveer 25 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen en
weer bewegingen en houd de afstand tot het oppervlak gelijk. Beweeg de bus als de spuitkop
ingedrukt is om zakkers te voorkomen.
Met tussenpozen van enkele minuten, verscheidene dunne lagen aanbrengen om een goede
laagdikte te krijgen.
Na gebruik de bus omdraaien en spuitkop 2-3 seconden indrukken om ventiel te reinigen
APPLICATIE CONDITIES
Voor een goed resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus en het object boven 10°C.
OPMERKINGEN
Niet voor gebruik in vochtige ruimtes zoals badkamers en op oppervlakken die regelmatig in
contact staan met water.
VEILIGHEID
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.
Blz.: 1 / 2 - Ver. 04
PDS 2400-nl
Uitgave: 22-12-08

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.

PRODUKT DATA

HARD HAT® AEROSOLS ANTI-SLIP 2400

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.

Blz.: 2 / 2 - Ver. 04
PDS 2400-nl
Uitgave: 22-12-08

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.

