TECHNICAL DATA REPORT

Roestwerende deklaag, geeft een mooie glans











Aerorust is en twee-in-een product: Het heeft een lange roestwerende werking en geeft een
hoogdekkende en glanzende laag.
Direct toepasbaar op iedere verroeste ondergrond. Een primer is niet nodig.
Dringt snel door in roest: uitstekende bevochtiging van de onderlaag.
Langdurige bescherming: zoutmist proef van meer dan 1000 uur geslaagd.
Gebruikt de VCI techniek, hoge technologie van de roestafremmers in dampfase, speciaal
ontwikkeld om aan de hoge eisen van de luchtvaart en scheepbouw te voldoen.
Bestendig tegen slechte weersomstandigheden.
Bestand tegen temperatuursverschillen.
Onberispelijk uiterlijk van de geverfde oppervlakken. Zeer hoge glans.
Bevat weinig solventen, weinig geur, geen gechloreerde solventen en is milieuvriendelijk.
Zowel binnen als buiten te gebruiken.

TOEPASSING

GEBRUIKSVOORWAARDEN

VCI: Kleine delen voorgeladen met elektriciteit en speciale

Houdbaarheid: één jaar in de oorspronkelijke gesloten

harsen die antiroest pigmenten bevatten vormen een

verpakking.

beschermlaag op de roest. Bovendien verhinderen de
vochtwerende additieven penetratie van vochtige en

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

agressieve stoffen.

Inhoud: ± 400 ml.

Antiroest deklaag en aflak. Kan gebruikt worden op verroest

Dekkend vermogen: 1,25 tot 1,75 m

ijzer, staal, koper, messing, aluminium, op oude synthetische

Basis: Alkyd hars

verven, hout, glas, steen. Verpakt in spuitbus: gemakkelijk te

Stofdroog: na 30 tot 60 minuten

gebruiken.

Kleefvrij: na 3 tot 4 uur
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Uitgehard: na 24 uur.
GEBRUIKSAANWIJZING
De onderlaag altijd ontvetten, spoelen en drogen. Op een

KLEUREN: grijs RAL 7011, zwart RAL 9005 colza geel RAL

verroeste onderlaag, de losse onderdelen verwijderen met

1021, mosgroen RAL 6005, wit RAL 9010, blauw RAL 5015,

een metalen borstel. Bij voorkeur aanbrengen bij een

rood RAL 3020.

temperatuur tussen 15° en 25°C. De spuitbus goed
schudden voor gebruik. Spuit minimaal 2 lagen kruiselings
vanaf een afstand van 25 cm op het te behandelen
oppervlak. Na gebruik, de spuitbus ondersteboven draaien
en het ventiel leegspuiten. Het is aan te bevelen metalen
oppervlakken lichtjes te schuren alvorens de verf wordt
aangebracht. Overtollige Aerorust is voor droging met water

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring
en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in
gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen
wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik
worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik
al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende
versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.
Versie: 0385-0110

te verwijderen.
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