Produktdatablad

7300/7400 CombiColor Metall
Produktbeskrivelse

RUST-OLEUM® CombiColor Metall er grunning- og toppstrøk i ett og samme
produkt, basert på uretanmodifisert alkyd som har gode tørkeegenskaper, selv
ved lave temperaturer. Produktet inneholder rustbeskyttende pigment og er blyog kromfritt.

Bruksområde

CombiColor 7300/7400 Metall kan brukes direkte på rent eller mekanisk avrustet
stål og overflater grunnet med CombiPrimer 3369/3380. Produktet er først og
fremst beregnet for påføring med pensel eller rulle, men kan også sprøytes.
CombiColor 7300/7400 Metall gir korrosjonsbeskyttelse i lettere industrielle
omgivelser. Stålkonstruksjoner i mer aggressive miljø bør først grunnes med
CombiPrimer 3369/3380.

Tekniske data

Glans

Anbefalt filmtykkelse

Høyglans (unntatt 7375 og 7394 som er silkematt,
og 7378 og 7390 som er matte)
Se fargekart
Høyglans 1,07 kg/liter ± 0,09 avhengig av farge
Silkematt 1,22 kg/liter ± 0,10 avhengig av farge
Høyglans 54,6 (vol) % ± 2,0 avhengig av farge
Silkematt 50,6 (vol) % ± 2,0 avhengig av farge
Høyglans 100-104 KU/ «Krebs Stormer»- enheter
ved 20 °C
Silkematt 86-91 KU/ «Krebs Stormer»- enheter
ved 20 °C
55 µm tørr film, tilsvarer 100 µm våt film

VOC-innhold
Klar til bruk
Kategori
EU-grenseverdi

439 g/l
495 g/l
A/i
500 g/l (2010)

Støvtørr
Håndterbar
Overmalbar
Herdetid

ved 20 °C/50 % rel.
luftfuktighet
2 timer
8 timer
16 timer
7 dager

ved 10 °C/60 % rel.
luftfuktighet
3 timer
16 timer
24 timer
14 dager

Varmeresistens

90 °C (tørr varme), ved forhøyede temperaturer kan misfarging forekomme.

Farge
Densitet
Tørrstoff
Viskositet

Tørketid
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ved 30 °C/50 %
luftfuktighet
1½ time
6 timer
8 timer
5 dager
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7300/7400 CombiColor Metall
Dekkevne

Teoretisk dekkevne 10,3 m² pr. liter ved 55 µm filmtykkelse (tørr film, avhengig av
farge)
Praktisk dekkevne avhenger av flere faktorer som underlagets porøsitet, ruhet og
materialsvinn ved påføring.

Forarbeid

Fjern fett, olje og annen forurensning fra overflaten med akalisk
rengjøringsmiddel eller høytrykkssteamer (damp) i kombinasjon med egnet
rengjøringsmiddel. Fjern løs rust, slagg og løse malingsflak ved å skrape,
stålbørste til St 3 (ISO 8501-01:1988), eller ved lett sandblåsing eller sliping av
overflaten. Maling som er inntakt, mattslipes for best vedheft. Overflaten må
være ren og tørr før påføring. Galvaniserte overflater og overflater av sink eller
aluminium skal først grunnes med CombiPrimer 3302 Heftgrunn.

Påføring

Lufttemperaturen, underlagets og materialets temperatur skal være mellom 5 og
35 °C. Relativ luftfuktighet må være lavere enn 85 %. Overflatens temperatur må
være minst 3 °C over duggpunktet.
For å garantere homogenitet skal produktet ristes og røres godt om før bruk.

Fortynning/påføring

Påføringsvilkår

Pensel:

opp til 10 (vol) %; RUST-OLEUM Thinner 7301,
bruk pensel med lang naturbust.

Rulle:

opp til 10 (vol) %; RUST-OLEUM Thinner 7301,
Bruk rulle av polyamid med kort hår, 6-12 mm.
Påføring med rulle kan kreve 2 strøk, for å få anbefalt
filmtykkelse

Luftsprøyting:

10-25 (vol) %; RUST-OLEUM Thinner 7301,
Tyngdekraftmating eller trykkbeholder.
Bruk munnstykke/dyse på 1-1,5 mm (0,011῎- 0,013῎)
2 - 4 bars trykk.

Maksimal tykkelse pr. sjikt: 75 µm (tørr film), tilsvarer 135 µm (våt film).
For å unngå et ujevnt utseende ved påføring av aluminiumsfarget maling,
anbefales sprøyting av 7311 med HVLP. CombiColor 7300 Metall kan overmales
med Combi Color 7300 Aerosol enten før det er gått 4 timer eller etter 72 timer.
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7300/7400 CombiColor Metall
Rengjøring

Pensler og verktøy rengjøres med RUST-OLEUM Thinner 7301 eller White Spirit.
Fjern så mye av produktet som mulig fra pensler og verktøy før rengjøring.
Flytende rester leveres på lokal miljøstasjon. Tom emballasje leveres på nærmeste
gjenvinningsstasjon.

Lagring

Lagres stående og godt forseglet i et tørt og godt ventilert rom mellom 5 og 35 °C.
Må ikke oppbevares i direkte sollys. Holdbar i 5 år fra produksjonsdato i uåpnet
forpakning, ved riktig oppbevaring.

Forhåndsregler

Se sikkerhetsdatablad eller merking på emballasje.

Enhet

CombiColor fås i 250 ml, 750 ml, 2,5 liter og 400 ml Aerosol (spray).

Artikkel nr.
Enheter
250 ml

400 ml spray

750 ml

2,5 liter

Artikkel nr.
7314.0.25, 7315.0.25, 7326.0.25, 7336.0.25,
7337.0.25, 7343.0.25, 7365.0.25, 7375.0.25,
7379.0.25, 7382.0.25, 7392.0.25, 7394.0.25
7314.0.4, 7315.0.4, 7326.0.4, 7336.0.4, 7337.0.4,
7343.0.4, 7365.0.4, 7375.0.4, 7379.0.4, 7382.0.4,
7392.0.4, 7394.0.4
7314.0.75, 7315.0.75, 7326.0.75, 7336.0.75,
7337.0.75, 7343.0.75, 7365.0.75, 7375.0.75,
7379.0.75, 7382.0.75, 7392.0.75, 7394.0.75
7315.2.50, 7326.2.50, 7336.2.50, 7337.2.50,
7343.2.50, 7365.2.50, 7375.2.50, 7379.2.50,
7382.2.50, 7392.2.50, 7394.2.50

Informasjonen i dette produktdatabladet er ment som rådgivende. Da omstendighetene rundt bruk
og håndtering av dette produktet er utenfor vår kontroll, fraskriver vi oss alle eventuelle ansvarseller garantikrav . Vi forbeholder oss retten til å modifisere datablad uten forvarsel. Dette
produktdatablad erstatter alle tidligere utgaver.
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