
KNOW‐HOW TO PROTECT™

HARD HAT® STAIN BLOCKER

Účinné řešení skvrn

Matný bílý povrch, výborná kryvost (nežloutne)
Schnutí na dotek za 5-10 minut, nelepivý za 10 minut
Přalakovatelný za 30 minut
Pro aplikaci na beton, omítku, dřevotřískové desky, stávající nátěry, tapety atd. 
Bez zápachu. 
Přetíratelný běžnými barvami na stěny
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HARD HAT® STAIN BLOCKER
POPIS
RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker je matný bílý vysoce 
pigmentovaný nátěr na bázi změkčené akrylové pryskyřice pro trvalou izolaci 
problematických skvrn od nikotinu, sazí, dehtu a rzi a účinků vlhkosti, graffiti a mnoha 
dalších barviv.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker je renovační barva, kterou lze 
aplikovat přímo na stropy, omítky, cement, dřevo, beton, tapety, izolační stěny, staré 
nátěry atd. RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker lze použít jako 
vrchní nátěr nebo jej lze přetřít běžnými barvami na stěny.

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%
Na dotek:
Pro přelakování:
Plně vytvrzen:

5 minut
Mokrá do mokrého/ po ½ hodině 
24 hodin

TEORETICKÁ SPOTŘEBA
2,1 m² na sprej při 30 µm suchého fimu

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA
Praktické pokrytí závisí na mnoha faktorech, jako je drsnost podkladu a ztráty materiálu 
při aplikaci.

PŘÍPRAVA POVRCHU
Odstraňte vhodnými prostředky nečistoty, mastnotu, olej, uvolněnou rez a všechny 
ostatní povrchové nečistoty. Nepoškozené nátěry mírně zdrsněte. Při aplikaci musí být 
povrch čistý a suchý.

APLIKAČNÍ PODMÍNKY
Pro dosažení optimálních výsledků by relativní vlhkost vzduchu měla být nižší než 85 % 
a teplota plechovky vyšší než 0 °C.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AEROSOL
Sejměte krycí víčko. Po zaslechnutí chrastění míchací kuličky intenzivně protřepávejte 
po dobu nejméně jedné minuty. Během používání často protřepávejte. Sprej držte 
přibližně 25 cm od povrchu. Pohybem tam a zpět udržujte plechovku rovnoběžně s 
povrchem. Ujistěte se, že je sprej při stisknutí trysky v pohybu, aby nedocházelo ke 
stékání. Nanášejte několik tenkých vrstev v několikaminutových intervalech, abyste 
dosáhli dostatečné tloušťky nátěru. Po použití otočte sprej dnem vzhůru a stiskněte 
trysku na 2 až 3 sekundy, aby se vyčistil ventil.

POZNÁMKY
Hnací plyn: propan/butan

BEZPEČNOSTNÍ DATA
VOC produktu:
Bezpečnostní pokyn:

538 g/l
Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní 
informace uvedené na obalu.

SKLADOVATLENOST
3 roky od data výroby, pokud je skladován v suchých, dobře větraných prostorách, ne 
na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35° C.
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Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

CLUB MARK BARVY s.r.o.
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov 
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016
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