COMBIPRIMER® HECHTPRIMER SPUITBUS

Maakt zelfs de gladste
ondergrond schilderbaar!
Gemakkelijk aan te brengen
Transparant blauw uiterlijk
Al na 30 minuten overschilderbaar
Groot rendement: 4.4 m² per spuitbus

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

COMBIPRIMER® HECHTPRIMER SPUITBUS
OMSCHRIJVING

kleverige laag te voorkomen.

RUST-OLEUM® Hechtlaag 3302 is een hechtgrondlaag gebaseerd op een
oplosmiddelhoudende acrylaathars.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

AANBEVOLEN GEBRUIK
RUST-OLEUM CombiColor Aerosol Hechtlaag 3302 wordt gebruikt op verzinkt staal, roestvast
staal, aluminium, koper, brons, glas, porselein en andere gladde oppervlakken en
kanoverschilderd worden met RUST-OLEUM CombiColor Aerosol 7300 Deklagen/Hamerslag.
RUST-OLEUM CombiColor Aerosol Hechtlaag 3302 is bedoeld voor kleine
onderhoudswerkzaamheden.
RUST-OLEUM CombiColor Aerosol Hechtlaag 3302 wordt gebruikt bij lichte industriële
belasting,normale vochtigheid, en toepassing binnen.

730 g/l
741 g/l
A/h
750 g/l
aplus
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en
de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID
5 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.

TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid (g/cm³):
Vaste stof gehalte in volume:
Hittebestendigheid:

VOC gehalte:
VOC readymix:
VOC categorie:
VOC limiet:
Grenelle:
Opmerkingen mbt veiligheid:

0,87
7%
tot 100°C (droog)

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%
Kleefvrij:
Hanteerbaar:
Overschilderbaar:

Blijft kleverig
Blijft kleverig
Na 30 minuten echter binnen 24 uur

THEORETISCH VERBRUIK
4.4 m² per spuitbus (400 ml).

PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en
materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Vet, olie, vuil en alle andere verontreinigingen met daarvoor geschikte middelen verwijderen,
bijv. met RUST-OLEUM Alkalisch Reinigingsmiddel/ Ontvetter ND14. Oude verflagen geheel
verwijderen, bijv. met RUST-OLEUM Afbijtmiddel DK20S. Tijdens applicatie moet het
oppervlak schoon en droog zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
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
enweer bewegingen en houd de afstand tot het oppervlak gelijk. Beweeg de bus als de
spuitkop ingedrukt is om zakkers te voorkomen. Het materiaal in een enkele, dunne laag
aanbrengen, voorkom dikke lagen.
Na gebruik de bus omdraaien en spuitkop 2 - 3 seconden indrukken om ventiel te reinigen.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Voor een optimaal resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de
temperatuur van de spuitbus boven 0°C.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST
Gebruik langharige kwasten van Chinees varkenshaar.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Met RUST-OLEUM verdunner 160.

OPMERKINGEN
Na droging, ca. 30 minuten, zo snel mogelijk overschilderen om vuil-/stofopname in de

Uitgiftedatum: 12/02/2021
Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.
Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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