Odolný náter
ĽAHKO odstrániteľný!

®

RUBBERcomp je viacúčelový, na vzduchu schnúci špeciálny gumový náter. Dá sa ľahko aplikovať
nástrekom. Chráni natreté predmety proti vlhkosti, kyselinám, oteru, korózii a šmýkaniu/kĺzaniu, ponúka
pohodlné, kontrolované zaobchádzanie.
®

RUBBERcomp zostáva pružný a elastický aj postupom času, nepraská a nekrehne ani v extrémnych
klimatických podmienkach, čo bolo testované a preukázané v rozsahu teplôt od - 30°C do + 90°C.
Produkt je možné ľahko odlúpnuť. Pre adekvátnu hrúbku filmu sú potrebné približne štyri vrstvy laku.

Výrobca:

AKOSŤ A ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI
Základ: polyméry syntetického kaučuku
Môže byť aplikovaný na vlhký alebo suchý povrch
Vytvára elektrine, počasiu a oderu odolnú vrstvu
Zostáva pružný v širokom rozmedzí teplôt okolia
Ľahko odstrániteľný odlúpnutím gumovej vrstvy
Stupeň lesku: matný, pololesklý, vysoký lesk

SCHNUTIE
Doba schnutia (20°C, 50% relatívna vlhkosť vzduchu):
Zaschnutý proti prachu: 10-20 minút / vrstva
Zaschnutý na dotyk: 30-60 minút / vrstva
Úplne zaschnutý: 4-8 hodín
Úplne vytvrdnutý: 48 hodín
Aplikácia pri nižšej teplote môže mať vplyv na dobu schnutia.

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ ÚDAJE
Zápach: rozpúšťadlový
Farba: pozri štítok plechovky

NÁVOD NA POUŽITIE:
Očistite povrch od olejov, mastnoty, špiny, vosku a uvoľňujúcej
sa hrdze. Pred použitím nádobu dobre pretrepte. Najskôr
otestujte nastriekaním na malú skúšobnú plochu. Ak bol povrch
predtým natretý 1-komponentným náterom, môže dôjsť k reakcii
s RUBBERcomp®. Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev.
Nechajte povrch zaschnúť asi 10-20 min. medzi jednotlivými
vrstvami. Doba schnutia sa môže predĺžiť v závislosti od hrúbky
filmu. Počas aplikácie priebežne čistite trysku tak, že otočíte
nádobu hore dnom a striekate, kým nevyjde hnací plyn. Trysku
kontrolujte a v prípade nahromadenia farby utrite handričkou.

OBLASTI POUŽITIA
Kov: zvýšená odolnosť proti opotrebeniu, odolnosť proti
korózii, redukcia vibrácií, tlmenie zvuku, elektrická izolácia.
Drevo: tesní a zabraňuje vzniku trhlín.
Sklo: zlepšuje odolnosť voči rozbitiu.
Textil a laná: odolnosť voči počasiu, zabraňuje hnitiu
a strapkaniu.
Plasty: vytvára elastickú vrstvu, odolnú proti poškriabaniu.
Guma: vytvára elastickú vrstvu, odolnú proti poškriabaniu.
Papier a kartón: zaručuje odolnosť voči poveternostným
vplyvom a roztrhnutiu.

SKLADOVANIE:
36 mesiacov pri dodržaní vhodných podmienok skladovania (pri
teplotách +10°C až +25°C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 60%)

OBSAH PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTOK EU VOC:
IIB (e), VOC max. 840 g/l (2010), VOC 641,75 g/l

BALENIE:
400 ml sprej
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Čierna matná

Čierna pololesklá

Biela pololesklá

Transparentná matná

Transparentná vysokolesklá

Dymová pololesklá

Neónovo-oranžová pololesklá

Neónovo-zelená pololesklá

Modrá pololesklá

Červená pololesklá

Mosadzná sivá pololesklá

Strieborná vysokolesklá
na disky

Neónovo-červená pololesklá

Žltá pololesklá

Maskovacia hnedá matná

Maskovacia zelená matná

Riedidlo 450ml

Riedidlo 800ml

Maskovacia béžová matná

Výrobca:

Maston Oy ● www.maston.fi ● maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
Tеоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

