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RUSTOL-DÉCO

Productbeschrijving

RUSTOL-DÉCO is een roestwerende glanslak die als primer én afwerking wordt gebruikt.
RUSTOL-DÉCO zorgt voor een decoratieve en doeltreffende roestwerende bescherming op alle
ondergronden.

Eigenschappen

•	Eenvoudig in gebruik.
• Kan direct op roest worden aangebracht dankzij het hoge indringende vermogen en de sterke
isolerende en hechtingseigenschappen van RUSTOL-OWATROL®*.
• Hecht op alle ondergronden; RUSTOL-DÉCO dringt door tot in de kleinste poriën, zet er zich
stevig vast en vormt één geheel met het oppervlak.
• Is zeer goed bestand tegen weersinvloeden, vochtigheid en luchtvervuiling.
• Kan direct op licht geoxideerde metalen worden aangebracht.
• Soepele film die niet barst
• Bestand tot +175°C.
• Bestaat in 6 kleuren:
WIT

GRIJS

ZWART

GROEN

BRUIN

LICHTBLAUW

Toepassingen

•	Binnen / Buiten.
• Ferro- en non-ferrometalen – verzinkt staal, aluminium, zink – hout, kunststoffen,
polystyreenschuim, tegels en ook glas.
• Hekken, balkons, tuinmeubels, luiken, veranda’s, allerlei metalen structuren...
Deuren, lijstwerk, meubels, radiators, leidingen, machines...

Technische
kenmerken

Bindmiddel: Alkydhars.
Oplosmiddel: White spirit.
Densiteit (bij +20°C): 1,1 ± 0,05.
Viscositeit: Dikvloeibare vloeistof.
Vastestofgehalte: 68 ± 2.
Vlampunt: > 60°.
Verpakkingen: 0,5 l – 2,5 l en 20 l.
VOS: 365 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

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

Verwerkingsadvies

• Voor een voldoende hoeveelheid verf zorgen om het werk te kunnen voltooien.
• Voor elke laag de potten onderling mengen.
• Niet verdunnen.
• Goed roeren voor en tijdens het gebruik voor een homogene vermenging van de pigmenten.
• Het te behandelen oppervlak moet droog zijn en vrij van vetvlekken.
• Verroeste oppervlakken eerst licht ontroesten met een staalborstel.
• Voor een nog duurzamer resultaat, op geverfde en/of sterk verroeste oppervlakken eerst een
onverdunde laag RUSTOL-OWATROL®* aanbrengen en dan pas de eerste laag RUSTOL-DÉCO.
• Bij verwerking met verfpistool 5 tot 10 % RUSTOL-OWATROL®* toevoegen, afhankelijk van de
gebruikte nozzle, tot RUSTOL-DÉCO de gewenste viscositeit heeft.

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.

ROESTWERENDE DECORATIEVE LAK
ALLE ONDERGRONDEN

• Een laag RUSTOL-DÉCO aanbrengen. Goed laten drogen.
• Een tweede laag RUSTOL-DÉCO aanbrengen.

Tips na gebruik

Aangebroken verpakkingen overgieten of de potten omdraaien.

Rendement

15 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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* 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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