3388 FBS/DPU METAAL PRIMER

Geurarme 2K high
performance epoxyprimer
Nagenoeg geurloos
Voor handmatig gereinigd staal
Bevat anti-roest en anorganische pigmenten

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

3388 FBS/DPU METAAL PRIMER
OMSCHRIJVING
Epoxy / polyamide bindmiddel met corrosiewerende en anorganische pigmenten en verdund
met alcoholoplosmiddelen.

VOC gehalte:
VOC categorie:
VOC limiet:

320 g/l
cat. A/j
500 g/l

AANBEVOLEN GEBRUIK

HOUDBAARHEID

Een geurarme, hoogwaardige tweecomponenten epoxy primer voor handmatig gereinigd
staal. Vooral interessant in 'veiligheids'-gebieden waar' stralen 'niet is toegestaan.

2 jaar 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):
Glansgraad:
Vaste stof gehalte in volume:
Mengverhouding:

1.77
Mat
Appr.. 68%
2.75:1.25 van volume Base:Verharder

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

8-16 uur
24 uur
min. 24 uur - max. 24 dagen
45 minuten aan 20°C

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE
145 micron

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE
100 micron

THEORETISCH VERBRUIK
7m2 per liter

PRAKTISCH VERBRUIK
5-6 m2 per liter

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Verwijder vet, olie en alle andere oppervlakteverontreinigingen door middel van alkalische of
hogedruk (stoom) reiniging in combinatie met daarvoor geschikte reinigingsmiddelen. Voor
optimale resultaten verwijdert u roest, roestaanslag, walshuid en aangetaste coatings door
middel van gritstralen tot Sa 2½ (ISO 8501-1: 1988), straalprofiel max. 50 µm. Schuur
eerdere coatings die in goede staat zijn om het oppervlak iets op te ruwen. De ondergrond
moet tijdens het aanbrengen schoon en droog zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Borstelen of spuiten voor constructiestaalwerk. Airless spray heeft de voorkeur voor grote
oppervlakken zoals opslagtanks.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
De uithardingstijden onder 8 ° C worden aanzienlijk verlengd. Bij zeer lage temperatuur kan
de uitharding worden beperkt. Het product verdraagt alleen een vochtigheid van het
oppervlak - geen stromend water.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST
Niet verdunnen

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Thinner 150

VEILIGHEIDSGEGEVENS
Uitgiftedatum: 24/06/2022
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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