
BESKRIVNINGBESKRIVNING Vattenburen, snabbtorkande rostskyddsfärg för vattenburna täckfärger. Innehåller aktiva
rostskyddspigment.

REKOMMENDERADREKOMMENDERAD
ANVÄNDNINGANVÄNDNING

Plåttak, stuprör, skyddsplåtar, metallkonstruktioner inomhus och utomhus.

PRODUKTEGENSKAPEPRODUKTEGENSKAPE
RR

För grundmålning av förzinkade ytor, stålytor och uppruggade aluminiumytor före täckmålning.
Lämpar sig även för målning av koppar, mässing och rostfritt stål. Kan endast användas som
grundfärg för vattenburna produkter (t.ex. Panssari Akva).
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Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är
given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte
kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila
ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen
ensidigt utan anmälan.



TEKNISKA DATATEKNISKA DATA

KulörerKulörer Grå

GlansGlans Matt. (5/RT-klassificering)

SträckförmågaSträckförmåga 7−9 m²/l (60 μm torrfilm)

BurkstorlekarBurkstorlekar 0.333 l, 1 l, 3 l, 10 l

FörtunningFörtunning Förtunnas ej.

AppliceringsmetodAppliceringsmetod Pensel eller spruta. Rekommenderad pensel: T6 eller en motsvarande pensel med
mjuk borst.

Högtryckssprutning:
- munstycke 0,011"−0,015" eller 0,280−0,380 mm
- förtunning 0−10 %

TorktidTorktid Kan övermålas med vattenburna färger efter 4 timmar samma dag om luftens
temperatur är minst +10°C och den relativa luftfuktigheten högst 80 %. I annat fall
följande dag.

Densitet (kg/l)Densitet (kg/l) ca 1,2 kg/l, ISO 2811

Kemisk resistensKemisk resistens Tål hushållssprit. Tål inte lacknafta eller starka lösningsmedel, t.ex. thinner. Bra olje-
och fettbeständighet.

Volymtorrhalt (%)Volymtorrhalt (%) 44

VOCVOC (cat A/i) <140g/l(2010)
Rostex Super Akva innehåller VOC max. 140 g/l.
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APPLICERINGSINSTRUKTIONERAPPLICERINGSINSTRUKTIONER

AppliceringsförhållandenAppliceringsförhållanden
Ytan skall vara torr och varmare än luften omkring, temperaturen minst +10°C och den relativa luftfuktigheten lägre än 80 %. Kan
övermålas med vattenburna färger efter 4 timmar, om luftens temperatur är minst +10°C och den relativa luftfuktigheten högst 80
%. I annat fall följande dag.

Ytans temperatur får inte överstiga +40°C för att vattnet i produkten inte ska avdunsta alltför snabbt, för att porer inte ska uppstå i
den målade ytan, för att vidhäftningen inte ska försämras eller för att blåsor inte ska bildas.

Planera målningsarbetet så att kvällsdagg inte kan väta takytan medan färgen torkar.

FörbehandlingFörbehandling
Omålade ytor:
Avlägsna vattenspädbara skyddsämnen mot vitrost, smuts, vattenlösliga salter, fett och oljor från ytan med Panssaripesu-
tvättmedel (Plåttvätt) och borste. Skölj noggrant med vatten och låt torka. Avlägsna eventuell vitrost/rost från ytan genom slipning
eller stålborstning. Stålytor ska vara metallrena (rengöringsgrad St 2). Rugga upp aluminiumytor.

Målning av ett nytt förzinkat plåttak rekommenderas tidigast efter en vinter. Vidhäftningen blir bäst på en förzinkad yta som redan
blivit matt p g a väderleksförhållanden eller som ruggats upp mekaniskt eller kemiskt.

Målade ytor:
Tvätta ytan med Panssaripesu-tvättmedel (Plåttvätt) och borste, skölj noggrant med vatten och låt torka. Avlägsna lossnande färg
och eventuell rost genom skrapning eller stålborstning tills ytorna är metallrena (rengöringsgrad St 2). Skarven mellan den
rengjorda delen och fast färgskikt slipas jämn för att säkerställa täckfärgens vidhäftning. Slipa gammal målad yta matt på de ställen
som ska grundmålas med Rostex Super Akva.

Rör om Rostex Super Akva noggrant före bruk. Applicera med pensel eller spruta. Med en applicering ska en torrfilm på 60−80 μm
eftersträvas. Observera plåttakets vinklar och bockningar – även på dessa ska torrfilmstjockleken vara densamma som på andra
ställen. Rostex Super Akva appliceras främst på metallbara ytor och kan täckmålas med vattenburen Panssari Akva. Undvik
målning i hett solsken, eftersom färgen då torkar för snabbt och utflytningen blir otillräcklig.

Rengöring av utrustningRengöring av utrustning
Rengör verktygen med vatten

Underhålls instruktionerUnderhålls instruktioner
Den målade ytan ska hanteras varsamt, eftersom produkten uppnår sin slutliga hårdhet och hållfasthet efter ca 2 veckor under
normala förhållanden. En kort tid efter behandlingen kan ytan rengöras lätt med en mjuk borste, en lätt fuktad rengöringsduk eller
med mopp. Tidigast 1 månad efter målningen kan en nedsmutsad yta rengöras med Tikkurilas Huoltopesu (Vårdtvätt) (1 del
Huoltopesu till 10 delar vatten). Ta bort fläckar och rengör mycket smutsiga ytor med en starkare Huoltopesu-lösning (1:1). Skölj
ytorna efter tvätt och låt torka.

Miljö och avfallshanteringMiljö och avfallshantering
Lämna avfall i vätskeform till insamlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är
möjligt till osorterat blandavfall.
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Hälsa och säkerhetsmärkningHälsa och säkerhetsmärkning
Använd skyddshandskar. Innehåller 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) och blandning av 5-klor-2-
metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan orsaka
en allergisk reaktion. Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring. Innehåller: blandning av 5-
klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))
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