
     

                          Rostgrund   

           Grunt do ochrony przed rdzą dla farb do metali 
O produkcie:   
Rostgrund to substancja gruntująca na bazie rozpuszczalnika, odpowiednia dla żelaza, stali, blach (także 
galwanicznych) do stosowania na zewnątrz. Produkt należy stosować na oczyszczonych powierzchniach (z 
rdzy i zabrudzeń), wszędzie tam, gdzie chce się uzyskać odpowiednią ochronę przed rdzą dla metali, blach 
i żelaza. Rostgrund po aplikacji tworzy gęstą warstwę powierzchniową na metalu, która chroni przed wilgocią, 
a tym samym przed rdzą. 

 

Zastosowanie:   
  

1. Podłoże musi być czyste i suche!   

Jeśli tak nie jest, usunąć luźny materiał np. rdzę, brud lub starą farbę, najlepiej metalową szczotką, oraz pozbyć 

się z powierzchni wszystkich smarów i tłuszczy.  

2. Gładkie / błyszczące powierzchnie, które wcześniej były pokryte rdzą należy przeszlifować, tak aby produkt mógł 

optymalnie przylegać. Alternatywnie można użyć preparatu usuwającego rdzę Rusteater.  

3. Teraz można nanieść produkt pędzlem, wałkiem lub z pomocą systemu natryskowego, po czym pozostawić go 

do wyschnięcia na około 12-24 godzin, w zależności od temperatury i wilgotności.   

4. Po wyschnięciu podłoża można nanieść pierwszą warstwę wybranej farby.  

  

  

W przypadku zażycia:  
  

- Natychmiast skontaktować się z lekarzem.  

- Wziąć ze sobą puszkę lub ulotkę od produktu.  

- Unikać wymiotów, ponieważ mogą one spowodować podrażnienie przełyku.  

  

Uwaga:  
  

Rostgrund zawiera między innymi suche oleje, które mogą być samozapalne, jeśli pozostaną bez kontroli na szmatach, 

ręcznikach lub gąbkach. Dla bezpieczeństwa, nasączone produktem rzeczy przechowywać w zamkniętej metalowej puszce 

lub w wodzie. Alternatywnie można je spalić w kontrolowany sposób.  

   
Dane techniczne:  
  
Nakładania:    Pędzel lub wałek  

Wydajność:    4-8 m2/litr, Puszka ma pojemność 0,75 litra, a jej zawartość starcza na ok. 3-6 m³/ (w zależności 

od podłoża i struktury powierzchni).   

Czas schnięcia:    W 20°C po 2-4h względnie suchy, po 12-24h nadający się do malowania.  

Połysk:     3 (mat)  

Rozrzedzanie:    Terpentyna  

Czyszczenie:    Terpentyna 

Gęstość:    Ok. 1,22 kg/m³  

LZO (Kat A/i):   < 500 g/l  

Przechowywać:    W chłodnych pomieszczeniach. 

Kolor:    
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