METARUST LIKAA JA VETTÄ HYLKIVÄ - RUOSTUMISTA ESTÄVÄ PELTIKATTOMAALI
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Uusinta teknologiaa mm. maalipinnoitettujen teräsohutlevyjen huoltomaalauksiin, uusille ja vanhoille
sinkityille pinnoille sekä teollisuuden moninaisiin kohteisiin. METARUST on nopeasti kuivuva
vesiohenteinen maali ja sillä erinomainen peittävyys. Tuotetta voidaan käyttää myös
paksukalvopinnoitteena yhdessä mm. Indurust-peltikattomaalin kanssa.
Teknisiä tietoja:
VOC:
30 g/l
Kuiva-aine:
± 55%
Elastisuus:
200%
Kondenssitesti:
ISO 6270-2-CH luokka C4 (rakkulointi, ruostuminen, halkeilu, hilseily): OK
Suolaruiskutustesti:
ISO 9227-NSS luokka C4 (tartunta, lujuus, korroosionkesto): OK
Suolaruiskutustesti:
ISO 9227-NSS luokka C3 (rakkulointi, ruostuminen, halkeilu, hilseily): OK
Tartunta teräkseen:
1.24 MPa
Tartunta PVDF:
2.31 MPA
Tartunta Purex:
1.59 MPA
Tartunta Pural:
1.10 MPA
Tartuntatestit ISO 4624 mukaisesti.
Pinnan puhdistus: ISO 8501-1 mukaisesti.
Testin jälkeinen hilariristikkokoe ISO 2409 mukaisesti. Tulos: OK.
Menekit:
- 300 g/m² (150 + 150 g/m²)
- 100 - 150 g/m² käytettäessä ruosteenesto primerina muiden vesiohenteisten pintamaalien kanssa.
Työohjeet:
•

Pinnoitettava katto pitää olla kiinteä ja puhdas.

•

Saumat ja rajaukset suositellaan tehtäväksi pensselityönä.

•

Irtoava ruoste puhdistetaan mekaanisesti st 2:een.

•

Katto pestään huolellisesti irtoavasta maalista, vaihtoehtoisesti Decastrip Max-maalinpoistoaineella
(tee aina pieni koealue tuotteen toimivuudesta ennen työn aloittamista).

•

Uusi sinkitty katto puhdistetaan REWAH Rust Cleanilla (0.5-1 %:lla liuoksella). REWAH Rust Clean
muuntaa rautaoksidin (ruosteen) rautafosfaatiksi ja pysäyttää sen kehittymisen. Tuotteella voi pestä
myös vanhoja kattoja. Sekoitus-suhde 50:50 puhtaaseen veteen.

•

Vuotavat saumat tiivistetään esim. Alsan Flashing tiivistysaineella.

•

Vesikourut tiivisteään ja pinnoitetaan INDUCRYL AW:llä (± 800 g/m² kourunpohja).

•

Pinnoitus kahteen kertaan. (150 + 150 g/m² ) Primerina+Indurust 300 + 500 g/m².

•

Pinnoitus siveltimellä tai maaliruiskulla.

•

Maaliruisku 0,017” – 0.019” suutin: 200-220 bar ruisku. Tarvittaessa maalinohennus 5%.

•

Kuivumisaika ± 2 tuntia. Tarvittaessa päällemaalaus 24 tunnin kuluttua.

VÄRIT: Valkoinen, RR21, RR23, RR33, RR29, RR32…
Muita kattopinnoitteita:
Inducryl AW kuituvahvisteinen, liuotinohenteinen pinnoite. Soveltuu peltikattojen ja -kourujen pinnoituksiin
sekä vuotaville loiville katoille. Työvälineet: sivellin ja pinnoiteharja.
Inducoat ruiskutettava liuotinohenteinen pinnoite. Tuote on sama kuin ed. mutta ilman kuituja.
Ardocool tiilikattopinnoite on kustannustehokas, heijastava ja sammaloitumista estävä pinnoite. Kuumina
kesäpäivinä Ardocool auttaa pitämään rakennuksen viileänä katon kuumenemisen vuoksi. Käsitelty pinta pysyy
puhtaana tensioaktiivisten aineosien ansiosta.
Renotec tiili-ja mineriittikattomaali (katso erillinen tuotetieto)
ThermaCote lämpöeristepinnoite soveltuu myös kaikille katoille (katso erillinen tuotetieto)
Lisätietoa: Suomen Polyureapinnoitus Oy
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