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RUSTOL-ALU RA.85

Productbeschrijving

RUSTOL-ALU RA.85 is een duurzame, isolerende aluminiumkleurige lak.

Eigenschappen

•	Lichtversterkend.
• Duurzame glans dankzij de perfecte coating van de aluminiumdeeltjes met het bindmiddel
RUSTOL-OWATROL®*. Het bindmiddel voorkomt tevens het risico op afbladderen.
• Zeer homogene structuur, perfecte vloei.
• Zeer goed bestand tegen luchtvervuiling.
• Hoog bevochtigings- en indringingsvermogen.
• Uitstekende corrosiewerende eigenschappen.
• Sterke filmeigenschappen (hechting, soepelheid, strakke film).
• Bestand tot +175°C.

Toepassingen

•	Binnen / Buiten.
• Hekken, traliewerk, metalen constructies en gebinten, daken, tanks en opslagbakken,
aanhangwagens, knalpotten...
Machines, pompen, elektrische apparatuur, leidingen.

Technische
kenmerken

Bindmiddel: Alkydhars.
Oplosmiddel: White spirit.
Densiteit (bij +20°C): 0,96 ± 0,05.
Viscositeit: Dikvloeibare vloeistof.
Vastestofgehalte: 49 ± 1.
Vlampunt: > 60°C.
Verpakkingen: 0,5 l – 2,5 l en 20 l.
VOS: 495 g/l.

Voorbereiding van de
ondergrond

Het te behandelen oppervlak moet schoon, droog en vrij van vetvlekken zijn.
Op geroeste of al geschilderde oppervlakken, de loszittende delen verwijderen en het
oppervlak licht schuren.

Gereedschap

Verfborstel, rol, verfpistool.

Verwerkingsadvies

• Voor en tijdens het gebruik goed roeren, voor een homogene vermenging van het pigment.
• Kan worden aangebracht op alle droge en vetvrije oppervlakken.
• Het is aanbevolen om steeds een roestwerende grondlaag RUSTOL-OWATROL®* aan te
brengen om te vermijden dat het aluminiumpigment met het metalen oppervlak reageert.
• Alles wat niet moet worden geschilderd, afdekken, meer bepaald bij gebruik van een rol of
een verfpistool.
• Niet verdunnen.

Verwerking

• Een laag RUSTOL-ALU RA.85 aanbrengen. Als er twee lagen worden aangebracht, minstens
24 uur wachten voor de tweede laag.
• RUSTOL-ALU RA.85 bevat RUSTOL-OWATROL®* waardoor de verf langzaam droogt en een
reflecterende, strakke film vormt die toch soepel blijft.

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

ALUMINIUMVERF
ALLE ONDERGRONDEN

• Aangebroken verpakkingen overgieten of de potten omdraaien.
• Met het product doordrenkte doeken mogen niet rechtstreeks in de vuilbak worden gegooid
maar moeten eerst plat worden gedroogd.

Rendement

18 m² per liter.

Onderhoud

Gebruikelijke renovatie:
Een of twee lagen aanbrengen afhankelijk van de staat van het oppervlak. Eerst reinigen, de
loszittende delen verwijderen en het oppervlak licht schuren.
Laattijdige renovatie:
Bij een sterk beschadigde ondergrond alle lagen verwijderen door middel van schuren of met
een afbijtmiddel. Daarna twee lagen aanbrengen.
NB: na het schuren de ondergrond steeds zorgvuldig stofvrij maken.

Reiniging
gereedschap

White spirit.

Houdbaarheid

Minstens 2 jaar in hermetisch afgesloten originele verpakking.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de
teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
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Al onze producten en oplossingen vindt u op:
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* Zelfde fabrikant

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

Tips na gebruik

