INDURUST PELTIKATTOPINNOITE
Indurust on kestävän pinnoituksen edelläkävijä. Käyttöikä huomioiden se on markkinoiden edullisin korroosionestomenetelmä katoille.
Indurust sisältää laadukkaita ruosteenestoaineita ja UV-pigmenttejä parhaalta raaka-aineen toimittajalta. Indurust on
akryylipohjainen, vesiohenteinen ja myrkytön pinnoite.
Indurust soveltuu uusille ja vanhoille sinkityille- ja maalipinnoitetuille katoille sellaisenaan. Pural- ja PVDF-tyyppiset pinnat
tulee pohjustaa Indurust pohjusteella ennen pinnoitusta.
Ruosteinen alusta on aina puhdistettava st 2:een ja paikkamaalattava Indurustilla ennen pinnoitusta.
Indurust on erittäin hyvin peittävä ja helppokäyttöinen. Korkean kuiva-ainepitoisuutensa vuoksi helppo ruiskuttaa myös
tuulisissa olosuhteissa. Ruiskutus aina kahteen kertaan.

Työohjeita:
– pinnoitettavan katon pitää olla puhdas, kiinteä ja
ruosteeton
– saumat ja rajaukset suositellaan tehtäväksi pensselityönä
– irtoava ruoste puhdistetaan mekaanisesti st 2:een
– katto pestään huolellisesti irtoavasta maalista, vaihtoehtoisesti DECAMUR maalinpoistoaineella (tee aina
pieni koealue tuotteen toimivuudesta ennen työn
aloittamista)
– uusi sinkitty katto puhdistetaan REWAH Rust Cleanilla (2–5 %:lla liuoksella). REWAH Rust Clean muuntaa
rautaoksidin rautafosfaatiksi ja pysäyttää sen. Tuotteella voi pestä myös muita kattoja.
– vuotavat saumat tiivistetään Resisto®Stop itseliimautuvalla bitumiteipillä.
– vesikourut tiivisteään ja pinnoitetaan INDUCRYL
AW:llä (1.5 kg/m² kourunpohja)
– Pural, PVDF tms. pinnat pohjusteaan Indurust-primerilla
– saumat ja rajaukset pensselityönä
– pinnoitus tarkoitukseen soveltuvalla maaliruiskulla. Suuttimen maksimikoko 635 (60° kulma)
– pinnoitus kahteen kertaan. Käsittelykertojen väli lämpötilasta ja kerrosvahvuudesta riippuen 1–6 tuntia. Täydellinen
kuivunen 14 päivää.

Tekniset ominaisuudet:
VOC:
Kuiva-aine:
Tartunta teräkseen:
Elastisuus:

0.02 g/L
± 70 %
4 N/mm²
>250 %

Korroosion esto:
Korroosion suoja:
UV kesto:
Kuivakalvopaksuus:

10, ASTM 610
9.2 DIN 53167
ERINOMAINEN
177,4 µm (500 g/m²)

Tuotetta ovat testanneet mm. Rautaruukki Oyj ja Espoon-Vantaan Ammattikorkeakoulu.
Vakiovärit: vaalean harmaa RAL 7032, harmaa RAL 7040, musta, punainen, vihreä, RR punainen, RR ruskea.
Kiiltoaste: matta
Tilausvärit minimi 550 kg: RR 750, RR 31, RR 23, RR 22, RR 21, RR 20, RR 11, RR 41.

Muita kattopinnoitteita:

Inducryl AW
Soveltuu uusille ja vanhoille sinkityille ja maalipinnoitetuille katoille sekä bitumisille katteille.
Ardocolor
Soveltuu betoni-ja savitiilelle, asbesti-ja kuitusementtipinnoille.
Indurust Glossy
Indurust Glossy on elastinen, vesiohenteinen ja ruostesuoja-aineita sisältävä puolikiiltävä akrylaatti.
Värit: RAL sävyt
Menekki: 300 g/m2
Indurust Glossya voidaan käyttää myös Indurustin pintamaalina.
Myynti ja tekninen neuvonta:
Procoat Paints Ky
Puhelin 0400-572 825
myynti@procoatpaints.fi
www.procoatpaints.fi

