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ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 
 
Περιγραφή προϊόντος 
Το RUSTABIL είναι ειδικό γαλακτώδες υδατοδιαλυτό προϊόν για την σταθεροποίηση της σκουριάς. 
Εφαρμόζεται εύκολα και μετατρέπει την σκουριασμένη επιφάνεια σε υγιή. Ενισχύει την επιφάνεια αυ-
ξάνοντας τις μηχανικές αντοχές και παρατείνοντας το χρόνο προστασίας της.  

Συνιστώμενες χρήσεις 
Σταθεροποιεί την σκουριά. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πυκνότητα: 1.22±0.03 gr/ml (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811.01-02, 20°C) 
Ιξώδες: 40±15 sec  (DIN 53211-70/4 mm, 20°C) 
Στερεά κ.β.: 55±2% (ΕΛΟΤ EN ISO 3251-03) 
Στερεά κ.ό.: 36±2% (ISO 3233-98) 
pH: 1.5±0.5 (ISO 976-96) 
 
 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
- Μετατρέπει την σκουριασμένη επιφάνεια σε υγιή. 
- Μειώνει τον χρόνο και τα έξοδα εργασίας. 
- Αυξάνει τον χρόνο προστασίας της επιφάνειας. 
- Προσδίδει μηχανικές αντοχές. 
- Είναι εύκολο στη χρήση. 
- Δεν «ξερνάει» ακόμα κι όταν η επιφάνεια βάφεται με υδατοδιαλυτά χρώματα. 

Απόδοση 
Θεωρητική απόδοση: 18±6 m²/Lt. 

Οδηγίες εφαρμογής 
Εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο σε επιφάνειες απαλλαγμένες από λάδια, λίπη, σαθρή σκουριά και 
παλιά χρώματα. Πριν την εφαρμογή ανακινείται ζωηρά ή ανακατεύεται καλά με ξύλο μέσα στο δοχείο 
ώστε να ομογενοποιηθεί. Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση. Δεν απαιτείται περίσσεια υλικού, ούτε όμως 
και «στεγνή εφαρμογή». Η σταθεροποίηση της σκουριάς και η αλλαγή του χρώματος από καφεκόκκινο 
σε μπλε-μαύρο ολοκληρώνεται σε 2-3 ώρες. Στη συνέχεια η επιφάνεια μπορεί να δεχτεί οποιοδήποτε 
αντισκωριακό αστάρι και τελικό χρώμα. 
Μέθοδος βαφής: Πινέλο, ρολό. 
Πλήρης δράση: 2½±½ ώρες. 
 
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό. 

Συσκευασία 
Συσκευάζεται σε δοχεία των 0.25 Lt και 0.9 Lt. 

Αποθήκευση 
1 έτος, εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. 
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Υγιεινή και ασφάλεια 
Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για 
τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 

Παρατηρήσεις 
 Το RUSTABIL δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία βάσει της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ. 

 

Εκδόθηκε: Μάρτιος 2011 
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο 

 


