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5478 ASPHALT RESTORER 
 

 

 

Til opfriskning af misfarvet 

asfaltbelægning 
Opfrisker kedeligt, gråt og skjoldet asfalt og tjærebeton 

Får overfladen til at fremstå som ny 

Skjuler gamle vejstriber og småreparationer 

En besparelse, da ny belægning er unødvendig

http://www.rust/
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5478 ASPHALT RESTORER 

 
 

BESKRIVELSE 

1K asfaltbaseret belægning af høj kvalitet. Produktet indeholder 

spartelmasse og specielle flydeadditiver.  

ANVENDELSE 

Til renovering af parkeringsområder, veje, cykelstier og fortove. 
 

TEKNISKE DATA 

Glansgrad:  Mat 

TØRRETIDER V/ 20°C/RH 50% 

Berøringstør: 30 minutter 

Genbehandling: 2 - 5 timer 

Gennemhærdet: 2 - 5 timer.  

Regnvejr øger hærdetiden, da opløsnings- 

midlerne ikke kan fordampe. 
 

TEORETISK RÆKKEEVNE 
5 - 10 m² pr 5 liter, afhængig af overfladen. 

PRAKTISK RÆKKEEVNE 

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens  

porøsitet og stand samt materialespild under påføring. 

OVERFLADEFORBEREDELSE 

Overfladen skal være tør og fast. Mos o.lign. fjernes med skraber  

Eller ved højtryksrensning. Lad derefter overfladen tørre fuldstændigt. 

BRUGSANVISNING 

Malingen skal omrøres grundigt inden brug. 
 

ARBEJDSBETINGELSER 

Påfør ikke produktet i regnvejr. Beskyt mod regn i 30 minutter efter  

påføringen. 

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL OG RULLE 

Produktet skal påføres i et tykt og jævnt lag med rulle eller pensel.  

Små huller eller revner kan fyldes  

ud med en tyk mørtel, som består af produktet blandet med tørt sand. 

Huller og revner bør primes med produktet inden man fylder ud med  

mørtlen.  

BEMÆRK 

Produktet er en overfladebehandlingsmaling. Det er IKKE beregnet til  

at forstærke eller reparere svage eller beskadigede overflader. Det er  

fremstillet til anvendelse på asfaltbaserede overflader. Produktet kan  

blødgøre tjæreholdige overflader. I tvivlstilfælde anbefales det at på- 

føre produktet på et lille område, og efter 24 timer tjekkes om over- 

fladen er blevet blød.  

SIKKERHEDSDATA 

MAL-kode:  1-6 

VOC indhold: 286 g/l 

VOC klar til brug: 286 g/l 

VOC kategori: A/i 

VOC grænseværdi: 500 g/l 

Bemærk:  Læs sikkerhedsdatablad og informationer  

på etiketten.  

HOLDBARHED / OPBEVARING 

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket  

originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer 

mellem 5° og 25° C.                                     Datablad udarbejdet: 08.05.2019 / 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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      Rust-Oleum Netherlands B:V 
Zilverenberg 16 
5234 GM’s-Hertogenbosch 

      The Netherlands 
           T : +31 (0) 165 593  636 

info@rust-oleum.eu 

 

Tor Coatings Ltd 

(Rust-Oleum Industrial).  

Shadon Way, Portobello Ind. Estate 
Birtley, Chester-le-Street 

DH3 2RE United Kingdom   
T:  +44 (0)1914 113 146 

info@rust-oleum.eu 

 

N.V. Martin Mathys S.A. 

Kolenbergstraat 23 

3545 Zelem  

Belgium 

T : +32 (0) 13 460  200 

info@rust-oleum.eu 
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