KARTA TECHNICZNA

LEAKSEAL 3400

OPIS
RUST-OLEUM LeakSeal 3400 jest łatwą w użyciu, gumowatą powłoką ochronną w sprayu przewidzianą
do wypełniania oraz uszczelniania przecieków i pęknięć.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI
Produkt zapewnia elastyczne, wodoodporne uszczelnienie, które zapobiega przedostawaniu się wilgoci
oraz powstawaniu rdzy. Produkt po wyschnięciu daje poł gładkie wykończenie, nie tworzy zacieków oraz
może być przemalowany farbami wodnymi, lateksowymi lub olejnymi.

ZALECANE STOSOWANIE
RUST-OLEUM Uszczelniacz 3400 jest przewidziany do wypełniania oraz uszczelniania przecieków oraz
pęknięć na metalu, aluminium, ocynkowanym metalu, PCV, betonie, kamieniu, asfalcie/bitumicznych
pokryciach dachowych, panelach winylowych, włóknie szklanym i innych.
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DANE TECHNICZNE
Wygląd:
Kolor:
Czas schnięcia:
Dla dotyku:
Dla użytku:
Dla ponownego malowania:

Pełna twardość:
Odporność na wysokie temp.:
Zużycie
Zużycie teoretyczne:
Zużycie praktyczne:

Pół gładki
Czarny (3478), biały (3490), przezroczysty (3410) oraz
aluminiowy (3415)
20 oC /50%RH
20 - 30 minut
45 - 60 minut
Nałożyć druga warstwę Uszczelniacza 3400 po 15 – 30 min.
Możliwość kolejnego przemalowania farbami na bazie
wody lub olejnymi po 24 godzinach.
24 godziny
150oC (w środowisku suchym)
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0,74 m²/L na opakowanie przy 60 µm na sucho
zależy od wielu czynników, takich jak: typ i ilość
substancji
zanieczyszczających,
ukształtowanie
powierzchni i straty materiału podczas aplikacji.
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Usunąć wszelki brud z powierzchni. Przemyć powierzchnię detergentem i wodą, spłukać świeżą wodą
a następnie pozwolić powierzchni dokładnie wyschnąć. Usunąć luźna farbę lub stare powłoki za pomocą
szczotki drucianej lub papieru ściernego. Należy delikatnie zmatowić połyskujące powierzchnie. Podłoże
musi być czyste, wolne od kurzu i odtłuszczone. Upewnij się, że produkt jest zgodny z danym
podłożem.

SPOSÓB UŻYCIA
Wstrząsać aerozol energicznie przez około 1 minutę po usłyszeniu kulki mieszającej w pojemniku. Jeżeli
nie słychać kulki mieszającej, nie UDERZAC AEROZOLEM. Skontaktuj się z działem obsługi technicznej
RUST-OLEUM. Zaleca się przeprowadzić krótki test aplikacji w celu zapoznania się z produktem. Trzymać
aerozol w odległości 20-45cm od powierzchni i aplikować krótkie, równe warstwy. Zaleca się aplikację
cienkiej pierwszej warstwy. Nałożyć druga, grubszą warstwę by zapewnić odpowiednie krycie. Grubsza
warstwę osiągniemy trzymając dyszę blisko powierzchni. Początkowo może się pojawiać piana lub
bąble, lecz zjawisko zniknie podczas schnięcia. Odczekać 15-30 minut między nakładaniem kolejnej
warstwy.
Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

www.ro-m.com

UWAGI
- Jeżeli dysza ulegnie przytkaniu, przekręć i zdejmij nakrętkę, a następnie przemyj benzyną lakową.
Nie wkładać żadnych przedmiotów do dyszy.
- Wytrzeć ujście dyszy po pracy.
- Zmyć mokrą farbę ksylenem lub benzyna lakową. Utylizować opakowanie w odpowiedni sposób.
- Nie palić pojemnika oraz nie umieszczać w domowym koszu na śmieci.

WARUNKI APLIKACJI
Produkt stosować na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych obszarach jak na przykład otwarty garaż.
Aplikować w temperaturze +10C do +32C i wilgotności względnej poniżej 85% w celu zapewnienia
odpowiedniego schnięcia. Nie aplikować na gorących powierzchniach, o temperaturze powyżej 93C.
Unikać aplikowania w wietrznych warunkach pogodowych oraz w obecności kurzu. Zabezpieczyć
otoczenie przed osadzaniem sprayu poza malowaną powierzchnią.
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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Zamknięte puszki można przechowywać 2 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych
pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5C do +35C.
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Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

