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RUSTOL C.I.P.

Productbeschrijving

RUSTOL C.I.P. (Corrosive Inhibiting Primer) is een corrosiewerende primer die met de
meeste verfsystemen kan worden overschilderd. Speciaal voor veeleisende omgevingen.

Eigenschappen

•	Universele grondlaag, overschilderbaar met alle soorten verfsystemen, lost niet op en
garandeert een goede hechting van de volgende lagen.
• Geschikt voor nieuwe of verroeste ondergronden binnen en buiten.
• Duurzame werking door indringing en passivering van de ondergrond; perfecte
isolatie van het gezonde metaal, uitzonderlijke hechting.
• Versterkte bescherming dankzij actieve pigmenten en uitstekende filmeigenschappen.
• Eenvoudig in gebruik, de ondergrond moet niet vooraf gezandstraald worden.
• Bestand tot +175°C.

Toepassingen

•	Binnen / Buiten.
• RUSTOL C.I.P. is bij uitstek geschikt voor veeleisende omgevingen: maritiem
of tropisch klimaat, corrosieve dampen, bescherming van auto’s, materiaal van
openbare werken en ballasttanks van boten. Rustol CI.P. zorgt voor een doeltreffende
bescherming.
• RUSTOL-C.I.P. is speciaal aanbevolen als grondlaag voor tweecomponentensystemen
of verven met een hoog solventgehalte (urethaan, epoxy, chloorrubber,
autolakken...).

Technische
kenmerken

Bindmiddel: Alkydhars.
Oplosmiddel: White spirit.
Densiteit (bij + 20°C): 0,97 ± 0,05.
Viscositeit: Dikvloeibare vloeistof.
Vastestofgehalte: 50 ± 1.
Vlampunt: > 60°C.
Verpakkingen: 0,5 l – 2,5 l en 20 l.
VOS: 480 g per liter.

Voorbereiding van
de ondergrond

• Op verroeste oppervlakken eerst met een staalborstel de meeste roest, losse walshuid
of loszittende oude verflagen verwijderen.
• Oppervlakken die aan chemicaliën (zouten, zuren of basen...) zijn blootgesteld,
eerst grondig afspoelen met water of afstomen. Voor speciale gevallen een passend
oplosmiddel gebruiken.
• Voor het aanbrengen moet het oppervlak perfect droog en vrij van vetvlekken zijn.

Gereedschap

Borstel, rol, airless verfspuit (0,4 mm x 80º @ 1860-2000 psi (128-138 bars)).

Verwerkingsadvies

• Niet verdunnen.
• Voor en tijdens het gebruik goed roeren, voor een homogene vermenging van het
pigment.

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.

EXTRA DUURZAME ANTIROESTPRIMER
ALLE ONDERGRONDEN

• Een laag RUSTOL C.I.P. aanbrengen. Als er twee lagen moeten worden aangebracht,
minstens 24 uur wachten om de tweede laag aan te brengen.
• 48 tot 96 uur laten drogen en afwerken met het gewenste verfsysteem.

Rendement

15 m² per liter.

Reiniging
gereedschap

White spirit.

Opslag

Minstens 2 jaar houdbaar 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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* 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.
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