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Τύπος: Αντισκωριακό αστάρι αλκυδικών ρητινών. 
Ειδικό βάρος: 5-10% κ.ο. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της Vivechrom. 

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό. 
Αραίωση: έως 3% κ.ο. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της Vivechrom. 
Απόδοση: Περίπου 13 m2 ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. 
Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 8 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία) 
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε γκρι και καφέ. 
Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C 

RUST PRIMER 
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ METAΛΛΙΚΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

Ισχυρή πρόσφυση 

Το RUST PRIMER είναι ταχυστέγνωτο ισχυρότατο 
αντισκωριακό αστάρι που περιέχει μη τοξικά 
αντισκωριακά πιγμέντα. Είναι απαραίτητο για την 
προστασία μεταλλικών επιφανειών όπως αμαξώματα,  

γεωργικά μηχανήματα, κάγκελα και γενικά σιδηρές 

κατασκευές. Έχει μεγάλη ελαστικότητα και ισχυρή 
πρόσφυση. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  ΈΈκκδδοοσσηηςς    ::  

0088//0011//22001155  

  

ΑΑρριιθθμμόόςς  ΈΈκκδδοοσσηηςς    99ηη   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) 

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/θ ειδικά 
επιχρίσματα ενός συστατικού: 500 g/l (2010). Το προϊόν 
περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l ΠΟΕ. 

Μεγάλη ελαστικότητα 
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RUST PRIMER
®
 

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ 
METAΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
 

 Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς λάδια, σκόνες, σκουριές και να έχουν 

λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.  

 Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να 

δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου 

είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους  Καθαρίζετε τα 

εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της Vivechrom. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει  Νάφθα (πετρελαίου) ελαφρά αρωματική και Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονωμένη 
 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα  Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη  Επιβλαβές για τους υδρόβιους 

οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  Mακριά από παιδιά  Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε 

μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα  Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα 

ρούχα Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και  θερμές επιφάνειες  Μην καπνίζετε  Να διατηρείται 

το δοχείο ερμητικά κλειστό  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 

αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 
ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία  Να διατηρείται δροσερό  Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 

περιβάλλον. Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  Περιέχει 

οξίμη της 2-βουτανόνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ  ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 Πριν την εφαρμογή, οι επιφάνειες λειαίνονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο.  

 Προσθέστε 5-10% ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.  

 Αναδεύστε καλά και εφαρμόστε ένα ή δύο χέρια RUST PRIMER. 


