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SWEPCO ANTI-RUST COATING 

  

Swepco Anti-Rust Coating suojaa metallipintoja ilmaston ja kemiallisten aineiden korroosion 

vaikutuksilta erittäin hyvin ja pitkään. Se tunkeutuu metallin huokosiin, aikaan saaden erinomaisen 

tartunnan, mikä estää sen irtoamisen, kuoriutumisen tai halkeilun, jonka alla ruoste ei leviä! 

 

Anti-Rust Coating ei tarvitse erillistä pohjamaalia. Se tarttuu ja toimii yhtä hyvin pohja- kuin 

pintamaalinakin. 

 

Vakiovärisävyt: Punainen (RAL 3011) ja valkoinen (RAL 9010). Suurempia määriä toimitusajalla: vihreä 

(RAL 6010)  ja harmaa (RAL 7001).  

 

Käyttökohteita: Yleensä rautametallit, maalaamattomat tai maalatut. Laitteet, poraustornit, laivat, säiliöt, 

koneet, kulkusillat, rakennusten metalli- ja peltipinnat… 

 

Työohjeet: Pinnan täytyy olla kuiva, puhdas ja kiinteä. Levitys siveltimellä, telalla, kastamalla tai 

matalapaineruiskulla. 

 

Menekki: Normaali pinnalle menekki on noin 0,10 - 0,16 litraa / m2.  Astiassa on 25 litraa, joka riittää n. 200 

m2:n alueelle yhteen kertaan.  

 

Ohennus:  Anti-Rust Coating´ia ei suositella ohennettavaksi. Jos on tarpeen, käytä pintamaalin 

ohentamiseen aromaattista ohennetta maksimissaan suhteessa 0,13 litraa : 1 litraan maalia.  Jos ohentamista 

tarvitaan pohjamaalausta tehdessä, voi käyttää lakkabensiiniä tai aromaattista ohennetta, jonka voi saada 

tehtaalta maalitoimituksen yhteydessä. Kysy lisätietoja ohentamiseen edustajalta! 

 

Kuivuminen: Kuivuu normaali olosuhteissa 24 tunnissa käyttöön tai toista käsittelyä varten. 

 

Tuotteen tietoja: Viskoosi, KU 75-85. Paino kg/litra, punainen 1,39, valkoinen 1,43.  Kuivumisaika +25oC; 

kosketuskuiva 2 h ja täysin kuiva 24 h. Leimahduspiste 40,5oC. Käyttölämpötila; minimi +7oC, maksimi 

49oC. Laskennallinen märkäkalvon paksuus 1 litra / m2 on 1 mm  ja kuivakalvo 0,5 mm.  Ohenne on petroli 

tisle.    

 

Käyttöturva: Vältä avointa kosketusta iholle ja silmiin. Ruiskuttaessa käytettävä hengityssuojainta ja 

suojaavaa työpukua. Vältettävä  tuotteen liuoshöyryjen hengittämistä. Tulenarkaa 3 lk. Roiskeet silmiin: 

huuhtele 15 min vedellä. Jos liuoshöytyjen hengittämien aiheutti pahaa oloa, siirry raittiiseen ilmaan. 

Ihoärsytys: pese pesuaineella ja vedellä. Jos nielty, ei saa oksentaa. Mene lääkäriin. Tarkemmat tiedot 

tavaran toimittajalta.  

 


