COMBICOLOR® ORIGINAL 7300 SPRAY

Ét lags system til beskyttelse
på metal, direkte på rust
Grunder og topmaling i én
Kan påføres på rustne flader og rent metal
2– 3 m² pr. spraydåse
Løber ikke

KNOW‐HOW TO PROTECT ™
WWW.RUST‐OLEUM.EU

COMBICOLOR® ORIGINAL 7300 SPRAY
BESKRIVELSE
RUST-OLEUM® CombiColor Spraymaling 7300 er baseret på en urethan modificeret alkyd.
Malingen er bly- og kromatfri - indeholder rusthindrende pigmenter for ekstra
korrosionsbeskyttelse - har fremragende dækevne - fremstår med højglans.

ANBEFALET BRUG
RUST-OLEUM CombiColor Spraymaling 7300 kan påføres direkte på bart eller manuelt
afrenset metal eller på overflader, der er grundet med CombiPrimer Anti-Corrosion
3369/3380. RUST-OLEUM CombiColor Spraymaling 7300 er beregnet til mindre
vedligeholdelsesopgaver eller til opfriskning. RUST-OLEUM CombiColor Spraymaling 7300
yder beskyttelse i let indendørs industrielt miljø med normal luftfugtighed.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED
Håndteringstør:
Genbehandlingstør:
Fuldt hærdet:

6 time
Efter 2 timer
7 dage

TEORETISK FORBRUG
2 - 3 m² pr. spraydåse (400 ml).

PRAKTISK FORBRUG
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt
materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Snavs, fedt, olie, løs rust og al anden overfladeforurening fjernes på passende måde. Grund
eller pletgrund med den anbefalede RUST-OLEUM grunder. Fastsiddende maling skal
matslibes for god vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring. Galvaniseret
stål, zink og aluminium skal først grundes med CombiPrimer 3302 Hæftegrunder

ANVENDELSESBETINGELSER
Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed på under 85% og temperatur på min. 10° C på
dåse og overflade.

PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL
Fjern hætten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres og rystes
jævnligt under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side
parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at
undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå
optimal filmtykkelse. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i
bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

BEMÆRKNINGER
Undgå at påføre for tykt et lag, da tørretiden herved øges, og der vil være risiko for at
malingen løber. CombiColor Spraymaling 7300 kan påføres ovenpå CombiColor 7300
(penseludgave) inden 4 timer ELLER efter 72 timer.

SIKKERHEDSDATA
VOC-niveau:
Bemærkninger om sikkerhed:

535 - 540 g/l
Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED
Minimum 5 år i ubrudt emballage, forudsat produktet opbevares på et køligt, tørt og frostfrit
sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 24/06/2022
Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.
Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores
produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes
under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste
udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden
forudgående varsel.
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