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tarvittaessa Window Protectilla työn ajaksi. 

UV kesto: erinomainen 
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INDURUST - METARUST 
Indurust on kestävän pinnoituksen edelläkävijä. Käyttöikä huomioiden se on edullinen korroosionestomenetelmä 

katoille. Vaihtoehtoisesti MetaRustilla ruosteisille-ja maalipinnoitetuille katoille. 

Indurust sisältää laadukkaita ruosteenestoaineita ja UV-pigmenttejä parhaalta raaka-aineen toimittajalta.     

Indurust on akryylipohjainen pinnoite , jolla on erinomainen tartunta puhtaalle sinkitylle pinnalle 

Indurust soveltuu uusille ja vanhoille sinkityille katoille sellaisenaan.  

Pural-ja PVDF-tyyppiset pinnat MetaRustilla. Tartunta PVDF: 2.31 MPa. Teräkseen 1.24 MPa. ISO 12944-6 C4. 

Ruosteinen alusta on aina puhdistettava st 2:een.  

Indurustia voidaan käyttää myös yhdessä MetaRustin kanssa. MetaRustia pohjamaalina ja Indurustia pintamaalina. 

MetaRust 300 g/m² + Indurust 500 g/m². 

Työohjeita:
– pinnoitettavan katon pitää olla puhdas ja  kiinteä.

– PVC-katoista poistettava vanha pinnoite.

– saumat ja rajaukset pensselityönä.

– irtoava ruoste puhdistetaan st 2:een.

– katto pestään huolellisesti.

– uusi sinkitty katto puhdistetaan REWAH Rust Clean

liuoksella). REWAH Rust Clean muuntaa rautaoksidin

rautafosfaatiksi ja pysäyttää sen.

– vuotavat saumat tiivistetään esim. Alsan Flahingillä.

– vesikourut INDUCRYL AW:llä. (0,8 kg/m²)

– pinnoitus tarkoitukseen soveltuvalla maaliruiskulla.

– suuttimen koko: 0,0017” – 0,0019”
– vanhojen maalien poistoon tehokas Decastrip Max.

– ikkunoiden suojaus työn ajaksi Window Protectilla.

Indurustin tekniset ominaisuudet: 

VOC: 0.02 g/L Korroosion esto:  10, ASTM 610 

Kuiva-aine: ± 70 % Korroosion suoja:  9.2 DIN 53167 

Tartunta teräkseen:   1.10 MPa     UV kesto:                    erinomainen 

Elastisuus:  >250 % Kuivakalvopaksuus:  ± 200 µm (500 g/m²) 

Indurustia ovat testanneet  mm. Rautaruukki Oyj ja Espoon-Vantaan Ammattikorkeakoulu, Pintakäsittelyosasto. 

Vakiovärit: RR vaalean harmaa, RR harmaa, RR musta, RR punainen, vihreä, RR punainen, RR ruskea.  

Vanhojen maalien ja pinnoitteiden poistaminen tarvittaessa Decastrip Max-maalinpoistomenetelmällä. 

Muita kattopinnoitteita: 

Inducryl AW 

Soveltuu uusille ja vanhoille sinkityille ja maalipinnoitetuille katoille sekä bitumisille katteille. 

Metarust  

Soveltuu uusille ja vanhoille katoille sekä maalipinnoitettujen kattojen huoltomaalaukseen sekä pohjusteeksi 

Indurust peltikattopinnoitteen kanssa.  Menekki: 300 g/m² (150 µm). Indurustin kanssa 800 g/m² (350 µm). 

Värit pintamaalina: valkoinen, vaalean harmaa, harmaa. 
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