Σελίδα Τεχνικών Προδιαγραφών

MOORE’S®
RUST AWAY™
369- Σταθεροποιητής Σκουριάς
Yδατοδιαλυτό προϊόν, το οποίο αντιδρώντας χημικά, μετατρέπει την σκουριά σ΄ένα
αδρανές σώμα σιδήρου. Η επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών με RUST AWAY
εξασφαλίζει διπλή προστασία: Μετατρέπει την σκουριά σε προστατευτική μεμβράνη και
αποτρέπει την εκ νέου δημιουργία της.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος
•
•
•
•

Άριστη ποιότητα
Εξαιρετική πρόσφυση
Σταματάει τη σκουριά και αποτρέπει την εκ νέου δημιουργία της
Για εξωτερική και εσωτερική χρήση

Αποχρώσεις : Λευκό.
Toξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: Ματ
ΜΑΤ
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Αντοχή σε καιρικές συνθήκες
Άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
Αντοχή στη θερμοκρασία
Πολύ καλή αντοχή στην θερμοκρασία
Αντοχή στο νερό
Άριστη αντοχή στο νερό και την υγρασία

Αντοχή στην τριβή
Άριστη αντοχή όταν επικαλυφθεί με ριπολίνες MOORESTYLE
Αντοχή στους διαλύτες
Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους
αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/θ τύπος Υ: ( Ειδικά Επιχρίσματα ενός
συστατικού).
Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 140g/L (2010)
Aπόδοση
6 – 8 m2/L

Στερεά κατ΄ όγκο
29%

Στέγνωμα στους 20C
Σε 15 λεπτά στεγνώνει
Σε 3 ώρες επαναβάφεται

Ελαστικότητα
Δεν ισχύει

Πάχος Υγρού Φιλμ
170 Μικρά

Πάχος Στεγνού Φιλμ
48 Μικρά

Αραίωση
Δεν αραιώνεται

Εφαρμογή με
Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας
Αφαιρέστε μόνο την ξεφλουδισμένη σκουριά. Δεν χρειάζεται να φθάσετε στο γυμνό μέταλλο. Εφαρμόζετε ένα χέρι 369 RUST AWAY.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε τέλεια αντιδιαβρωτική προστασία μετάλλου, χρησιμοποιείτε το 369 RUST AWAY σε συνδυασμό με το
588 ΜOORESTYLE DTΜ Αντισκωριακή ριπολίνη και τελειώστε με ριπολίνες της σειράς ΜOORESTYLE.
Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν την χρήση. Αδειάζετε από το δοχείο μικροποσότητες μέσα σε σκαφάκι. Μην επιστρέφετε εναπομείνασες
ποσότητες μέσα στο δοχείο, διότι θα επηρεάσουν την συνοχή του υλικού. Για τον ίδιο λόγο μην εμβαπτίζετε το πινέλο μέσα στο δοχείο.
Eφαρμόζετε με πινέλο, ρολλό ή πιστόλι. Μην το αραιώσετε. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10Ο C.
Καθαρισμός εργαλείων:

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.• Πλύνετε το δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό.• Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.• Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Εάν
δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.• Μακριά από παιδιά.• Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.• Απορρίψτε το περιεχόμενο
και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.• Καλέστε το
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία• Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση
Μεγέθη:
Σημείο Ανάφλεξης:
0,25lt, 1lt

Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση:

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Πληροφορίες- Τεχνική Εξυπηρέτηση: 2106620713-5, info@benjaminmoore.gr

