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Produktbeskrivelse Pegarust er en løsemiddelbasert, rusthemmende og høypolymer 

overflatebehandling.  

Bruksområde           Til bruk på overflater av jern, galvanisert stål, aluminium, sink etc.  

Egenskaper Vanntett, fleksibel og elastisk, inneholder verken forbindelser av bly eller 

sinkkromat, svært holdbar, ypperlig motstandsdyktighet mot kjemiske stoffer i 

omgivelsene, tørker til og med under fuktige forhold. Har lav overflatemotstand, 

gir god kontakt med underlaget. God vedheft selv på fuktige overflater, kan 

påføres i tykke strøk.  

 

Tekniske data Utseende   Høyglans (glans 60°: ± 70 %) 

Farge Grå-grønn, beige-grå, rød  

 Densitet   ca. 1,15 g/cm³ 

 Tørrstoff   i volum: 46 ± 2 %  

     i vekt: 55 ± 2 %  

Anbefalt filmtykkelse tørr film: 170 - 195 mikron (forbruk: 2,7 m²/ l) 

 våt film: 370 - 425 mikron (forbruk: 2,7 m²/ l) 

Flammepunkt 28 °C  

 

 VOC-innhold   500 g/l maks. 

 Klar til bruk   500 g/l maks. 

 Kategori   A/i 

 EU-grenseverdi   500 g/l (2010) 

  

Tørketid ved 20 °C/ 50% rel. luftfuktighet 

Overmalbar 24 - 48 timer    

Full Herdetid ± 1 uke     
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Dekkevne  

Teoretisk  ± 2,7 m²/ l pr. strøk (2 strøk anbefales) 

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

samt materialsvinn ved påføring. 

 

Forarbeid    Avfett overflaten om nødvendig. Følg vanlig fremgangsmåte ved rustfjerning, 

(sandblåsing Sa2 og mekanisk sliping ST 3). Sørg for at overflaten er støvfri før 

påføring. På fuktige overflater må det første strøket påføres med pensel eller 

rulle.   

Påføring Kan påføres under fuktige værforhold. Omgivelsestemperatur må minimum være  

- 5 °C.  

 For å garantere homogenitet skal produktet røres godt om før bruk. 

 

 

Fortynning/påføring: Pensel:   Brukes ufortynnet  

 

 Rulle:    Brukes ufortynnet  

 

 Luftsprøyting:  Anbefales ikke  

 

Airless:  Brukes ufortynnet. Munnstykke/dyse: 018 - 021 

Trykk: 200 - 220 Bar  

 

Rengjøring Pensler og verktøy rengjøres med Thinner 22. 

 

Bemerkninger Nye galvaniserte overflater og ny sink må grunnes med Pegacryl Metal Primer før 

påføring av Pegarust.  

 

Lagring Lagres stående og godt forseglet i et tørt og godt ventilert rom mellom 5 og 35 °C. 

Må ikke oppbevares i direkte sollys. I uåpnet forpakning holdbar i 5 år fra 

produksjonsdato. 

 

Sikkerhet Se eget sikkerhetsdatablad eller merking på emballasjen. 

 

 
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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