
 

FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT

Behandlings-system baseret
på polyaspartisk harpiks

KNOW‐HOW TO PROTECT™

WWW.RUST‐OLEUM.EU

Formel med lav lugt

Kan begåes efter 60-90 min

2-3 lags forstærket vandtæt membran

Let at anvende

Let struktureret, skridsikker finish



FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT
BESKRIVELSE
En overfladebehandling med meget lav opløsningsmiddel lugt. Fleksibel topcoat til brug i
Rust-Oleum Fast Balcony systemet. Kan benyttes I forbindelse med antislip-aggregater og
giver en langtidsholdbar, høj glans finish.

ANBEFALET BRUG
En fleksibel topcoat med svag lugt til brug i Rust-Oleum Fast Balcony systemet til
indkapsling af skridsikrings-aggregater og giver en holdbar, glans finish.

ANBEFALET SYSTEM

TEKNISK DATA
Tæthed:  1.1
Glansgrad:  Blank
Glansgrad ved 60°:  Høj
Glansgrad ved 85°:  Høj glans
Tørstofindhold i volumen:  85%
Blandingsforhold:

 

Stir base to even consistency then add one complete
unit of activator. Mix well to uniform blend, ensuring
base material is worked away from sides and bottom of
container.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED
Berøringstør:  1 time
Håndteringstør:  1,5 time
Genbehandlingstør:  min 1,5 hr, max 3 days
Brugstid:  15 minutter ved 20°C

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE
170 mikron

TEORETISK FORBRUG
4-5m² / liter opnår en tørfilm på ca. 170-210 mikron

PRAKTISK FORBRUG
Typisk 4-6 m²/L. Dækkevnen kan varriiere afhængig af overfladens porøsitet, tilstand og
spild. Derfor anbefales det altid at udføre en test på et mindre areal først.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Apply the aggregate in the wet paint film.

BRUGSANVISNING

ANVENDELSESBETINGELSER
Temperaturer >25 ° C og meget høj luftfugtighed vil reducerer potlife. Påføring ved meget
lave temperaturer, forsinker hærdningen markant.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL
Må ikke fortyndes

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE
Påfør et lag med en rulle for at give en jævn spredning hvilket sikrer god dækning på hele

overfladen. Benyt det blandede materiale så hurtigt som muligt efter blanding. Må ikke
fortyndes.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD
Benyt Rust-Oleum fortynder THINNER 150

BEMÆRKNINGER

SIKKERHEDSDATA
VOC-niveau:  <200 g/l
VOC-kategori:  cat A/j
VOC-grænse:  500 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:  

HOLDBARHED
12 måneder i uåbnede enheder ved moderate temperaturer.

1. Fast Balcony System Grit Coat
2. Fleece
3. Grit Coat Skridsikring
4. Fast Balcony System Topcoat

Anvend ikke på utilstrækkeligt forberedte eller stærkt beskadiget overflader-
Dette produkt bør kun anvendes af Rust-Oleum godkendte entreprenører (yderligere
detaljer på anmodning).

-

Overfladerne skal være tørre ved hver påføring, ellers kan der opstå fejl under hærdning.-

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.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Udstedelsesdato: 28/04/2023

WWW.RUST‐OLEUM.EU


	FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT
	Behandlings-system baseret på polyaspartisk harpiks
	FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT
	BESKRIVELSE
	RENGØRING AF UDSTYR/SPILD
	ANBEFALET BRUG
	ANBEFALET SYSTEM
	BEMÆRKNINGER
	TEKNISK DATA
	SIKKERHEDSDATA
	HOLDBARHED
	TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED
	ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE
	TEORETISK FORBRUG
	PRAKTISK FORBRUG
	FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
	BRUGSANVISNING
	ANVENDELSESBETINGELSER
	PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL
	PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE


