
Product Omschrijving

Zwaluw Roestbeschermer stopt corrosie van ferro metalen, dient als

een all-round primer voor lakken en kan aangebracht worden op

vastzittende roest. Zwaluw Roestbeschermer bestaat uit een

combinatie van anti-roest pigment en binders. Hierdoor is het product

niet alleen in te zetten als beschermer tegen roest, maar voorkomt het

ook additionele corrosie van roestige ondergronden. 

Voordelen

Een gladde, niet poreuze, en bovenal niet schurende

beschermlaag

Kan gecoat worden met vele lakken

Corrosiebestendig (DIN 50021 getest en goedgekeurd)

Bestand tegen water, zout water, benzine en de meeste

agressieve chemische stoffen

Temperatuurbestendig (droog en kortstondig) tot +140°C

Loodvrij, niet giftig en zuurvrij

Applicaties

Motorvoertuigfabrieken: coaten en repareren van carrosseriedelen,

dwarsbalken, holten, koetswerken, aanhangers,

opbouwcarrosserieën enz. Bouw- en constructiebedrijven en

overheidsbedrijven: bouwmachines, mijnbouwmachines,

brugconstructies, spoorwegen, elektriciteitscentrales, gascentrales,

hekwerkbouw en grote machines. De meest uiteenlopende

industriebedrijven: tankbouw, ferrometalen, garagepoorten, tuinbouw,

kantinekeukens en grote wasserettes, airconditioners, constructies

met stalen dwarsbalken, constructiestaalwerken, brandstofdepots,

frames, enz.

Gebruiksaanwijzing

Ideale verwerkingstemperatuur 16°C–25°C. Schud de bus stevig

voor ongeveer 3 minuten (de metalen kogels zijn nu duidelijk

hoorbaar). Kruislings aanbrengen vanaf ongeveer 25-30 cm.

Oppervlakte is droog na ongeveer 15 minuten (bij 20°C) en na 24 uur

compleet droog waarna het overschilderd kan worden met vele verven

en lakken (resultaat vooraf testen). 

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur +16°C to +25°C

Basis Alkyd-resin

Dichtheid 0.824

Druk bij 20c bar 3.7

Druk bij 50c bar 7.3

Extrusiesnelheid gs 1.5

Kleefvrij tijd 35-40 minutes

Laagdikte_m 50

Overlakbaar na uren 24

Stofvrij na min 70

Temperatuurbereik_c -25°C to +80°C

Uithardingstijd 24 hours

Vaste stofgehalte 23.8

Vorstbestendigheid gedurende

transport
Up to -15°C

Deze waarden zijn typische eigenschappen 

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Oppervlakken moeten schoon en droog zijn en vrij van vet, roest en

losse deeltjes. 

Schoonmaken

Kleur(en)

Rood Bruin
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Verpakking

Blik

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina 

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24

maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge

plaats.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor

gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en

via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in

overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en

ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag

uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op

andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document

worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of

indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit

document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg

zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum

waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in

formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in

dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de

informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De

gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is

voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de

omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade.

Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de

Kamer van Koophandel.
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