HARD HAT® 2300
STRIBEMALING PÅ SPRAY
Permanent stribemarkering
Bruges i RUST-OLEUM® stribemaskine
Justérbar stribebredde fra 5 til 10 cm
Kan klare let trafik efter kun 4 timer
Hæfter på asfalt, beton, græs, metal, træ mv.
Fås i 750 ml og 500 ml

KNOW‐HOW TO PROTECT ™
WWW.ARMA‐TUBE.DK

HARD HAT® 2300
STRIBEMALING PÅ SPRAY
BESKRIVELSE
Permanent og holdbar stribemaling baseret på en hurtigtørrende soyaolie
alkyd.

ANVENDELSE
RUST-OLEUM Hard Hat Stribemaling 2300 anvendes i let trafikerede
områder. Bruges i RUST-OLEUM Stribemaskine. Er ideel til afstribning på
parkeringspladser, sportspladser, stadions, i supermarkeder – kort sagt
overalt, hvor der er behov for at kontrollere trafikken.
Produkterne indeholder pigmenter uden bly og kromat.

TEKNISKE DATA
Glansgrad:
Drivmiddel:
Varmeresistent:

Mat
Dimethyl æter
100° C (tør varme).

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50%
Berøringstør:
Let trafik:
Genbehandling:

20 minutter
Efter 4 timer
Inden 1 time eller efter 48 timer

TEORETISK RÆKKEEVNE
Ved en stribebredde på 10 cm. rækker en spraydåse med 500 ml ca.
60 m og en dåse med 750 ml rækker ca. 90 m.

2-hjulet stribemaskine

PRAKTISK RÆKKEEVNE
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens
porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE
Afrens for fedt, olie, snavs og al anden overfladeforurening. Overfladen
skal være ren og tør under påføring.

ARBEJDSBETINGELSER
Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed under 85%. Dåsens og overfladens temperatur skal være over 0° C.

BRUGSANVISNING
Fjern hætten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen
kan høres. Vend dåsen og placer den i dåseholderen på RUST-OLEUM
Stribemaskinen. Kontroller at sprayhovedet sidder korrekt i åbningen –
den forlængede del af ventilen skal være parallel med hjulakslet. Dåseholderen er justerbar - laveste position giver en stribebredde på ca. 5 cm,
og højeste position en stribebredde på ca. 10 cm. Bredder derimellem
laves ved at indstille holderen. Træk i udløseren for at aktivere dysen.
Stribemaskinen skal bevæges jævnt under afstribningen for at undgå at
malingen samler sig i maskinen. Efter brug vendes spraydåsen, og ventilen
trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

SIKKERHEDSDATA
VOC indhold:
Bemærk:

625 g/l
Læs sikkerhedsdatablad og informationer
på etiketten.

4-hjulet stribemaskine

HOLDBARHED / OPBEVARING
3 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket
originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer
mellem 5° C og 35° C.
Datablad udarbejdet: 04.03.2021 / is
Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside,
eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i
det tekniske datablad.
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