Indurust

Watergedragen metaalverf, samengesteld uit acrylharsen met interne
weekmaking

Toepassing
Beschermings- en preventielaag op verscheidene non-ferro metalen bouwmaterialen zoals zink,
aluminium, gegalvaniseerd staal,...
Bescherming en behandeling van silo's, bruggen, pijpleidingen, daken, gebinten, palen, afsluitingen...
Eigenschappen
Dikvloeibare pasta, klaar voor gebruik.
Bestaat in diverse kleuren.
Vormt na droging een naadloos, ondoordringbaar scherm dat het oppervlak beschermt tegen externe
invloeden.
Vormt, met Metarust Primer als eerste laag, een uitstekend roestwerend systeem.
Door zijn soepelheid vangt Indurust bewegingen op zonder af te schilferen of te scheuren
Weerstaat aan U.V.- stralen en weersinvloeden.
Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding
De ondergrond dient de nodige draagkracht te hebben, gezond te zijn, zuiver, ontdaan van
twijfelachtige en loszittende lagen en voldoende droog te zijn.
Roest of invretingen worden verwijderd door zandstralen, fosfateren of borstelen naargelang de
oppervlaktestaat.
Bij gebruik op ferro-metalen dient, na de ondergrondvoorbereiding, geprimerd te worden met de
roestwerende primer Metarust Primer.
Verwerking
Het product omroeren voor gebruik.
Verspuiten met airless of aanbrengen met rol of borstel.
Maximum 0,5 kg/m²/laag aanbrengen.
Waarschuwing
Minimum filmvormingstemperatuur: 10°C.
Niet aanbrengen bij regen, dreigende regen, vorst of dreigende nachtvorst.
Niet gebruiken wanneer de film voortdurend onder water blijft staan, bijv. scheepsbouw.
Het materiaal kan na gebruik onmiddellijk gereinigd worden met water of zeepwater.
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Technische kenmerken
Aspect
Dichtheid
Gehalte aan droge stoffen
Type grondstoffen
Oplosmiddel
Initieel rekvermogen
Samentrekking na uitrekking
Hardheid

dikvloeibaar
+/- 1,46
+/- 67%
gemodificeerde acrylaten
water
> 250%
100%
Shore A min.50

Kleuren
Standaardkleuren
Red, Green (RAL 6002), Black, Grey light, Grey dark
RR-kleuren
RR 11 (Grey green)
RR 20 (Grey white)
RR 21 (Grey light)
RR 22 (Grey)
RR 23 (Grey dark)
RR 28 (Red)

RR 31 (Brown light)
RR 32 (Brown)
RR 33 (Black)
RR 40/41
RR 750 (Brown copper)

Speciale kleuren op aanvraag
Indurust is ook verkrijgbaar in de meest gangbare RAL-kleuren.
Verbruik/Dosering
Normale omgeving

staal
aluminium
gegalvaniseerd staal

Industriële omgeving

staal

aluminium
gegalvaniseerd staal

1 x Metarust Primer +/- 0,25 kg/m²
1 x Indurust +/- 0,25 kg/m²
+/- 0,35 kg/m²
+/- 0,25 kg/m²
1 x Metarust Primer +/- 0,25 kg/m²
2 x Indurust +/- 0,50 kg/m²
(=2 lagen, 2de laag aanbrengen wanneer 1ste
laag voldoende droog is)
+/- 0,45 kg/m²
+/- 0,30 kg/m²

Verpakking
25 kg
Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval
Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de
richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de
grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het
betreffende product zou worden veroorzaakt.
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Vervoer en opslag
Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht.
Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.
Houdbaarheid
1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.
Nawoord
De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op
omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van
derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun
geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit
technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke
technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden
en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw
vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.
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