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Šeit ietvertā informācija tiek sniegta godprātīgi. Tomēr, tā kā lietošanas apstākļus mēs nevaram kontrolēt, Rust-Oleum 
Netherlands B.V. nevar uzņemties atbildību par jebkādiem riskiem vai saistībām, kas var rasties no šo produktu 
lietošanas. Uzņēmums patur tiesības labot datus bez iepriekšēja brīdinājuma.

HARD HAT® AEROSOLS ANTI-SLIP 2400 Produkta apraksts

APRAKSTS 
RUST-OLEUM® Hard Hat Aerosols Anti-Slip 2400 ir uz ātri žūstoša modificēta akrila eļlas 
alkīda bāzes. Tonētu produktu pamatā ir svina un hromātu nesaturoši pigmenti ar īpašu 
pretslīdes piedevu.

PIELIETOJUMS  
RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 pielieto uz metāla, betona, ķeramiskām un koka virsmām vai 
pienācīgi sagatavotām krāsotām pamatnēm. Tērauda virsmas jāgruntē ar 2169 vai 2182. 
RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 ir paredzēts nelieliem nelieliem apkopes vai pielabošanas 
darbiem.  RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 lieto gan iekšdarbos, gan ārdarbos, vieglās 
rūpniecības darbiem, kur nepieciešams nodrošināt pretslīdes virsmu. 

Satīns
Skatīt krāsu karti
Butāns/propāns
25 µm sauss, vienāds ar 100 µm mitru 

TEHNISKIE DATI  
Izskats: 
Krāsa: 
Propelents:
Ieteicamais plēves biezums: 
GOS-saturs: 

Žūš anas laiks: 
Var pieskarties: 
Manipulācijām pēc: 
Atkārtota krāsošana: 
Pilnīga sacietēšana: 

Karstumizturība: 

524 - 538 g/l 

20°C/50% r.v. 
20 minūtes 
60 minūtes 
Pēc 1 stundas 
7 dienas

100°C (sausā karstumā, virs 65°C var būt krāsas izmaiņas) 

Parklājums
Teorētiski:      2.5 m² viena airosola tvertne var nožūt ar 25 µm
Praktiski: Praktiskais pārklājums ir atkarīgs no daudziem faktoriem, piemēram, pamatnes 

porainības un raupjuma un materiāla zudumiem uzklāšanas laikā.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA 
Ar atbilstošiem līdzekļiem notīriet netīrumus, taukus, eļļu, vaļēju rūsu un visus citus virsmas 
piesārņotājus. Uzklāšanas laikā virsmai jābūt tīrai un sausai. Noslīpējiet neskartus 
pārklājumus, lai nodrošinātu labu saķeri. 

LIETOŠANAS NORĀDES 
Noņemiet vāciņu. Pēc sajaukšanas bumbiņas grabēšanas vismaz vienu minūti enerģiski 
sakratiet. Lietošanas laikā airosols bieži jāsakrata. Turēt var apm. 25 cm no virsmas. Veiciet 
kustības turp un atpakaļ, paralēli virsmai. Pārliecinieties, ka tvertne ir kustībā, kad tiek 
nospiesta smidzināšanas poga, lai izvairītos no izsitumiem un nosēdumiem. Uzklājiet 
vairākas plānas kārtas dažu minūšu intervālā, lai iegūtu tuvu, blīvu pārklājuma plēvi. Pēc 
lietošanas pagrieziet tvertni otrādi un 2–3 sekundes nospiediet izsmidzināšanas pogu, lai 
notīrītu vārstu. 

PIEZ ĪMES 
Nelietot mitrās vietās, piemēram, vannas istabās, un uz pamatnēm, kuras regulāri saskaras 
ar ūdeni. 

UZKLĀ ŠANAS NOSACĪJUMI 
Lai iegūtu labus rezultātus, relatīvajam mitrumam jābūt zemākam par 85%, bet tvertnes un 
pamatnes temperatūrai jābūt virs 10 °C.  
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HARD HAT® AEROSOLS ANTI-SLIP 2400 Produkta apraksts

DROŠĪBA 
Skatiet drošības datu lapu un informāciju, kas uzdrukāta uz tvertnes. 

UZGLABĀŠANAS LAIKS / NOSACĪJUMI 
3 gadus no ražošanas datuma neatvertā tvertnē, uzglabāt sausā labi vēdināmā telpā  
temperatūrā no 5° līdz 35°C, sargāt no tiešiem saules stariem. 




