Lagerbestandighed:

NOWO METAL ROOF TOP WB
TUOTTEEN KUVAUS
Nowo Metal Roof Top WB on ammattikäyttöön tarkoitettu vesiohenteinen, 1-komponenttinen peltikattopinnoite. Tuote perustuu modifoituun akryylialkydipolymeeriin ja se sisältää aktiivisia ruosteenestopigmenttejä.

KÄYTTÖ
Tuote soveltuu pelti- ja teräskattojen, seinäpeltien sekä alumiini ja sinkkipintojen maalaukseen, jotka vaativat suojaa korroosiota ja rasitusta vastaan.
Ennen levitystä alustan tulee olla puhdas ja kuiva. Pesussa tulee käyttää Nowo Metal Cleaner pesuainetta. Irtonainen ruoste ja maali on poistettava
soveltuvin menetelmin. Ruostekohdat tulee käsitellä NowoMetal Special Primer SB:llä ennen maalausta.

OMINAISUUDET
Nowo Metal Roof Top WB on helppo levittää ja sillä voidaan maalata jopa 4OO μm märkäkerrospaksuus tarvittaessa. Tuote muodostaa erinomaisen
suojan ruostetta, vettä ja kemikaaleja vastaan. Tuote kuivuu nopeasti ja suojaa maalin liituuntumiselta. Kuivunut maalikerros on erittäin elastinen ja
muodostaa lujan tartunnan alustaan.

TEKNINEN TIETO
Värit: 				RR ja RAL-väreissä
Kuiva-aine pitoisuus tilav. %: 		
4O±5
Kuiva-aine pitoisuus paino %: 		
5O±5
Suositeltu Kerrospaksuus: Kuiva:
1OO – 125 μm
Märkä: 				
24O – 3OO μm
Huoltomaalaus: 			
1-kerros 24O – 3OO μm märkäkerroksena, tarvittaessa 2 kerrosta
Teoreettinen Riittoisuus: 		
4.O m² - 3.2 m² 24O – 3OO μm märkäkerroksella
Ohenne: 				Vesi
Sekoitussuhde: 			
Katso etiketti
Puhdistus: 			
Vesi tai saippua
Kiilto (6O°): 			
15±5
VOC (MAX): 			
1O g/l.
Tiheys: 				1.2O±O.1O g/ml
pH: 				8-9
Kuivumisaika +2O°C/ 4O-6O% RH kerrospaksuus 24O μm märkä:
Pölykuiva (ISO 1517: 1973): 		
3O - 6O min
Pintakuiva (ISO 1517: 1973): 		
2-3 tuntia (sateen kestävä)
Päälle maalattavissa: 		
2 tuntia (toinen kerros)
Käyttöturvallisuus: 			
Katso käyttöturvatiedote

Nämä tekniset tiedot on laadittu pitkän kokemuksemme ja alan viimeisimpien tietojen perusteella. Niiden tarkoituksena on auttaa oikeiden materiaalien valitsemisessa
ja niiden oikeassa käytössä. Tekniset tiedot eivät muodosta perustetta takuulle eivätkä ne vapauta vastuusta tarkistaa materiaalit ja niiden soveltuvuus aiottuun
käyttötarkoitukseen. Kaikki teknisten tietojen uudet versiot korvaavat edelliset versiot. Päivitetty viimeksi 12.09.2018.
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