DAC HYDRO D

High build dekorativ
tagmaling
Højere lagtykkelse giver ekstra beskyttelse
Beskytter mod UV-stråler, syreregn, varme, frost og forurening
Vandfast efter kun 1 time
Jævn og ensartet finish, bevarer farve og glans
Vandbaseret, lugtsvag

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

DAC HYDRO D
BESKRIVELSE

Anbefales ikke.

Fleksibel og High build acrylmaling til renovering og beskyttelse af beton- og tegltagsten

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD
ANBEFALET BRUG

Vand.

Dac-Hydro-D fornyer, renoverer og giver langvarig beskyttelse på forskellige tagmaterialer
(beton- og teglsten).

BEMÆRKNINGER

TEKNISK DATA

1. Påfør 2 lag for at undgå glansforskelle.
2. Det anbefales ikke at påføre Dac-Hydro-D på kunstskifer af typen ”Eternit”.

Tæthed:
Glansgrad:
Faststofindhold i vægt:
Tørstofindhold i volumen:

1,2
Satin
50%
40%

SIKKERHEDSDATA
VOC-niveau:
VOC-færdigblanding:
VOC-kategori:
VOC-grænse:
:
Bemærkninger om sikkerhed:

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

1 time
2 timer
24 timer
1 uge

40 g/l
40 g/l
A/i
140 g/l
exterior
Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED
Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket
originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE
170 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE
65 µm

TEORETISK FORBRUG
6 m²/ltr

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

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Overfladen afrenses grundigt med højtryksrenser (200 bar). Overfladen skal være tør, ren,
ikke kridtende og normalt sugende (ubehandlede tagsten). Meget tætte og glatte overflader,
f.eks. lakerede teglsten, skal grundes med et tyndt lag Noxyde, fortyndet med 25% vand.
Alle andre overflader: Bølgeeternitplader, Redland betontagsten, teglsten og alle forvitrede
og/eller meget sugende overflader, skal grundes med hæftegrunder Primer 44HS. Det
anbefales at udføre en vedhæftningstest inden arbejdet påbegyndes.

BRUGSANVISNING
Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER
Temperaturer min. 8° C / luftfugtighed under 80%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL
Påføres ufortyndet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE
Påføres ufortyndet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE
Fortynd med maks. 3% vand. Dysestørrelse: 15 – 21. Tryk: 160 - 220 bar.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE
Udstedelsesdato: 27/06/2022
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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