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TIKKURILA

ROSTEX SUPER
GRUNDFÄRG AV METALL / MATT

BESKRIVNING

Sabbtorkande rostskyddsgrundfärg som innehåller specialbindemedel. Innehåller inga bly- eller
kromatpigment.

REKOMMENDERAD
ANVÄNDNING

Plåttak, vattenrännor, stuprör, skyddsplåtar, brandstegar, räcken, flaggstänger, pisk- och
torkställ, båtar o.a. metallkonstruktioner.

PRODUKTEGENSKAPE För grundmålning av stålytor, förzinkade ytor och uppruggade aluminiumytor som blir utsatta för
större belastning än normalt på objekt där vidhäftningen eller torknings-hastigheten hos en vanlig
R
alkydfärg inte är tillräcklig. Lämpar sig även för koppar, mässing och rostfritt stål, för ståltunnplåt
som belagts med PURAL, POLYESTER eller AKRYL samt för föråldrad PVC-belagd ståltunnplåt.
Kan användas som grundfärg för både alkydfärger (t.ex. Miranol, Unica, Panssarimaali) och
vattenburna färger (t.ex. Panssari Akva).
Endast för yrkesbruk.

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.
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ROSTEX SUPER
TEKNISKA DATA
Tekniska Data

Kulörer

Ljusgrå, järnoxidröd, grön, svart

Glans

Matt. (5/RT-klassificering)

Sträckförmåga

ca 10 m²/l (40 μmtorrfilm)

Burkstorlekar

0.33 l, 1 l, 3 l, 10 l

Förtunning

1120

Appliceringsmetod

Pensel eller spruta. En pensel med tjock borst är bäst.
Högtryckssprutning:
- munstycke 0,011"−0,015" eller 0,280−0,380 mm
- förtunning 0−15 %

Densitet (kg/l)

ca 1,3 kg/l, ISO 2811

Kemisk resistens

Tål lacknafta och hushållssprit. Tål inte starka lösningsmedel, t.ex. thinner. Bra oljeoch fettbeständighet.

Volymtorrhalt (%)

45

VOC

(cat A/i) 500g/l(2010)
Rostex Super innehåller VOC max. 500 g/l.

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.
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ROSTEX SUPER
APPLICERINGSINSTRUKTIONER
Appliceringsförhållanden
Ytan skall vara torr och varmare än luften omkring, temperaturen minst +5 °C och den relativa luftfuktigheten lägre än 80 %. Under
dessa förhållanden fördröjs torkningen avsevärt och tiden för övermålningsbarhet förlängs. Ytans temperatur får inte överstiga +40
°C för att lösningsmedlet inte ska avdunsta för snabbt, för att det inte ska uppstå porer i den målade ytan, för att vidhäftningen inte
ska försämras, för att blåsor inte ska bildas osv.
Planera målningsarbetet så att du hinner utföra täckmålningen senast efter fyra dagar. Vid lägre temperatur och/eller vid ökad
fuktighet förlängs tiden till övermålningsbarhet (se tabell).
Om täckmålning sker först efter angiven tid, skall grundfärgen slipas lätt och ytan tvättas med Panssaripesu (Plåttvätt).

Förbehandling
Omålade ytor:
Avlägsna eventuell vitrost/rost från ytan genom slipning eller stålborstning, stålytor till rengöringsgrad St2. Avlägsna vattenlösliga
skyddsämnen mot vitrost, smuts, vattenlösliga salter, fett och olja med Panssaripesu-tvättmedel (Plåttvätt) och borste. Skölj
noggrant med vatten och låt torka. Rugga upp släta 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:
Avlägsna lossnande färg och eventuell rost genom skrapning eller stålborstning till rengöringsgrad St 2. Slipa skarven mellan den
rengjorda delen och det fasta färgskiktet. Tvätta ytan med Panssaripesu-tvättmedel (Plåttvätt) och borste, skölj noggrant med
vatten och låt torka.
Rör om Rostex Super noggrant före bruk. Applicera färgen helst med pensel eller spruta. Vid engångsapplicering ska en
torrfilmstjocklek på 40−60 μm eftersträvas. Rostex Super kan täckmålas med t.ex. vattenburen Panssari Akva eller
lösningsmedelsburen Panssarimaali.

Beläggning
Rostex Super kan målas över med en ytbeläggning som vattenburna Panssari Akva eller lösningsmedelsburna Panssarimaali.

Rengöring av utrustning
Tvätta arbetsredskapen med Förtunning 1120 eller med Tikkurilas Pensselipesu (Penseltvätt).

Underhålls instruktioner
Den målade ytan ska hanteras varsamt, eftersom ytan uppnår sin slutliga hårdhet och hållfasthet efter ca 4 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 avfallshantering
Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna avfall i vätskeform till insamlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra
förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall.
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.
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ROSTEX SUPER
Hälsa och säkerhetsmärkning
Innehåller: Reaktionsmassa av etylbensen och xylen. Varning. Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig
ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för
vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra
antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas ånga. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder.
Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. VID
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
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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.

