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Produktbeskrivelse RUST-OLEUM® Hard Hat Aerosol Topcoat Transparent 2500 er en ikke-gulnende 

overflatebehandling basert på en hurtigtørkende akryl.  

Bruksområde RUST-OLEUM® Hard Hat Topcoat Transparent 2500 bør påføres over RUST-

OLEUM Hard Hat Fluoriserende Topcoat 2200-serien, eller på Metallic Topcoat 

2100-serien. Kan også brukes for å fornye glansen på gammel, falmet lakk. 

 RUST-OLEUM® Hard Hat Topcoat Transparent 2500 kan påføres rett på ulike 

metaller som f.eks. aluminium, messing, bronse, krom og kobber. 

RUST-OLEUM Topcoat Transparent 2500 er beregnet for mindre 

vedlikeholdsarbeider og oppfriskning.    

 RUST-OLEUM Topcoat Transparent 2500 bør kun brukes innendørs, i områder 

med normal fuktighet og eksponeres for lettere industrielle omgivelser. 

 

Tekniske data Utseende   Høyglans 

 Farge    Transparent 

 Drivgass   Dimetyl-eter   

Anbefalt filmtykkelse  15 µm tørr, tilsvarer ca. 60 µm våt 

 VOC-innhold   651 g/l 

  

Tørketid ved 20 °C/ 50 % relativ luftfuktighet: 

Støvtørr 15 minutter     

Håndterbar 30 minutter      

Overmalbar etter 1 time     

Herdetid Gjennomherdet etter 3 dager     

 

Varmebestandig 100 °C (tørr varme) 

 

Dekkevne    

Teoretisk 1,5 m² pr sprayflaske ved 15 µm tørr film (500 ml) 

Praktisk Praktisk dekkevne avhenger av flere faktorer, som overflatens porøsitet og ruhet 

samt materialsvinn ved påføring.  
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Forarbeid     Fjern fett, olje, skitt og annen forurensing fra overflaten med egnet  

rengjøringsmiddel. Maling som er intakt, mattslipes forsiktig for god vedheft. 

Sjekk kompatibiliteten. Overflaten må være ren og tørr ved påføring.  

 

Påføring  Fjern beskyttelseshetten. Rist godt i minst ett minutt etter at raslingen fra kulen 

høres. Rist boksen med jevne mellomrom under påføring. 

   Hold boksen ca. 25 cm fra overflaten. Beveg boksen fram og tilbake parallelt med 

underlaget under påføring. Påse at boksen er i bevegelse for å unngå avrenning og 

sig. Påfør flere tynne strøk med få minutters intervall for å oppnå tilstrekkelig 

filmtykkelse. Etter bruk, snu boksen på hodet, hold dysen inne i 2-3 sekunder for å 

tømme ventilen.        

 For godt resultat må relativ luftfuktighet være lavere enn 85 %. Sprayboksen og 

underlagets temperatur må være over 0 °C.  

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, og ved riktig oppbevaring. 

 

Forhåndsregler Se sikkerhetsdatablad eller merking på beholder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ansvars-  
eller garantikrav . Vi forbeholder oss retten til å modifisere datablad uten forvarsel. Dette  
produktdatablad erstatter alle tidligere utgaver. 
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