3202 GALVINOLEUM®

Super hæfteprimer
Hæfteprimer til glatte overflader som galvaniseret og rustfrit stål samt aluminium
Kan overmales efter kun 30 minutter
Rækker meget langt: 50 m² pr. ltr.
Anvendes også på plastik, glas, porcelæn mv

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

3202 GALVINOLEUM®
BESKRIVELSE

BEMÆRKNINGER

1 K super hæftegrunder til galvaniseret stål, plastik og andre glatte og tætte overflader.

Genmal så hurtigt som muligt efter 30. min. for at undgå, at støv og snavs sætter sig i det
klæbrige lag.

ANBEFALET BRUG
RUST-OLEUM Galvinoleum Vedhæftningsgrunder 3202 anvendes på galvaniseret stål,
rustfrit stål, aluminium, kobber, glas, porcelæn og andre glatte, tætte overflader. Påføres
med pensel.
RUST-OLEUM Galvinoleum 3202 kan overmales med RUST-OLEUM Alkythane 7500, og
sikrer vedhæftning på meget glatte og ikke-porøse overflader.

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

TEKNISK DATA
Tæthed:
Glansgrad:
Korrosionsklasse:
Tørstofindhold i volumen:
Varmebestandighed:

0,92
Blank
C1/C2 lav beskyttelse
20%
100° C (tør varme)

745 g/l
745 g/l
A/h
750 g/l
Læs sikkerhedsdatablad og informationer på
emballagen

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

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

Forbliver klæbrig
Forbliver klæbrig
Efter 30 min. men inden 24 timer
24 timer

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE
20 μm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE
2 μm

TEORETISK FORBRUG
50 m²/ltr

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

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Fedt, olie og al anden overfladeforurening afvaskes med et alkalisk rensemiddel, eller ved
højtryks(damp)rensning. Eksisterende maling skal fjernes fuldstændigt. Salte, hvid rust osv.
syres af. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

BRUGSANVISNING
Omrør malingen grundigt før brug.

ANVENDELSESBETINGELSER
Luft-, overflade- og materialetemperatur 5 - 35° C / luftfugtighed under 85%.
Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL
Brug pensler med lange naturhår.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE
Anbefales ikke.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD
RUST-OLEUM Fortynder 160.

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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