
 
 

RUST-OLEUM DANE PRODUKTU 
C  O  A  T  I  N  G  S   
             FARBY DO MALOWANIA LINII W AEROZOLU 2300                                                
  
OPIS RUST-OLEUM Hard-Hat Farby do Malowania Linii w Aerozolu 2300 oparte s  na szyb- 

koschn cej krótko cuchowej ywicy alkidowej z oleju (2358 jest oparty na ywicy  
akrylowej). 
Produkty oparte s  na bazie pigmentów bezchromianowych i bezo owiowych. 

  
ZALECANE 
ZASTOSOWANIE 

RUST-OLEUM Farby do Malowania Linii 2300 przewidziane s  do stosowania metal, 
beton, asfalt, wir, ziemi , traw  itp. 
RUST-OLEUM Farby do Malowania Linii 2300 s  nierozpuszczalne w wodzie i mog  
by  stosowane w warunkach lekkiej ekspozycji przemys owej, przy  normalnej 
wilgotno ci powietrza i w pomieszczeniach wewn trznych.  
RUST-OLEUM Farby do Malowania Linii 2300 przewidziane s  do szybkiego i atwego 
malowania linii w rejonach monta u konstrukcji, wykopów, podziemnych obiektów 
u y teczno ci publicznej i do zabezpieczenia ruchu pojazdów. 

  
DANE TECHNICZNE Po ysk:                                       mat 

Kolor:                                         zgodnie z kart  kolorów 
Propelent:                                   eter dimetylowy 

  
 Czas schni cia w temp.             20oC/50%RH 

Dla dotyku:                                15 minut 
Dla lekkiego ruchu pojazdów:  4 h 
Dla ponownego malowania:     do 1 godziny lub po 48 godzinach 
Pe na twardo :                         3 dni 
Odporno  na wysokie temp.: 100oC (w rodowisku suchym)                                                          

  
WYDAJNO  Teoretyczna:                           8 m2  ( 2358: 4 m2 ) z jednego sprayu przy grubo ci 25 µm   

Wydajno  praktyczna zale y od wielu czynników, takich jak porowato  i pofa dowanie 
powierzchni oraz od strat materia u w czasie aplikacji . 

  
PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI 

Usun  brud, smar, olej, lu  rdz  oraz wszystkie inne zanieczyszczenia pow oki  
odpowiednim sposobem. 
Podczas aplikacji powierzchnia powinna by  czysta i sucha.   

  
SPOSÓB 
STOSOWANIA 

Zdj  pokrywk . Wstrz sa  energicznie przez oko o 1 minut  po us yszeniu kulki 
mieszaj cej w pojemniku. Wstrz sa  cz sto w czasie aplikacji. 
Obróci  pojemnik i skierowa  w kierunku pod a lub pod ogi. Trzyma  pojemnik  
w odleg ci oko o 10 ÷ 15 cm od malowanej powierzchni. Nacisn  zawór dozownika  
i rozpocz  natrysk. Przesuwa  pojemnik  sta ym, równym ruchem. Po u yciu odwróci  
pojemnik do góry i naciska  dozownik przez  2 ÷ 3 sekundy, aby oczy ci  zawór.     

 
WARUNKI 
STOSOWANIA 

Dla uzyskania optymalnych wyników wilgotno  wzgl dna powietrza powinna by   
poni ej 85 %, a temperatura pojemnika powy ej 0 oC. 

 
UWAGI Farba do Malowania Linii Fluorescencyjna powinna nak adana na bia e pod a 

dla uzyskania maksymalnej jaskrawo ci.    
 
WARUNKI 
BEZPIECZE STWA 

Zapozna  si  z informacjami na pojemniku i w ulotce.  

  
WARUNKI 
PRZECHOWYWANIA 

3 lata od daty produkcji, sk adowane w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez
dost pu promieni s onecznych w temperaturach od +5 C do +35 C. 

  
 Informacje tu zawarte przekazywane s  w dobrej wierze. Poniewa  warunki aplikacji s  

poza nasz  kontrol , Rust-Oleum Netherlands B.V. nie mo e ponosi  jakiejkolwiek 
odpowiedzialno ci  lub obci  finansowych, które mog  wynikn  z niew ciwego 
zastosowania tych produktów. 
Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. 

 


