
KNOW‐HOW TO PROTECT™

HARD HAT® TOPCOAT RAL-COLOURS

č.1 v průmyslových barvách 
ve spreji!

Prvotřídní kvalita
Na holý kov, dřevo a beton 
Pro manipulaci po 30 minutách (při 20 °C) 
Nejlepší dostupná krycí schopnost
Tepelně odolný do 100°C
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HARD HAT® TOPCOAT RAL-COLOURS
POPIS
Aerosolové vrchní nátěry Hard Hat® 2100 jsou založeny na rychleschnoucím alkydu s 
obsahem sojového oleje. Složení je na bázi pigmentů bez obsahu olova a chromanů.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Vrchní nátěry RUST-OLEUM 2100 by se měly nanášet na základní nátěry RUST-
OLEUM Hard Hat 2169/2182 nebo na řádně připravené natřené podklady. Vrchní 
nátěry RUST-OLEUM 2100 jsou určeny pro drobné údržbářské práce nebo pro 
retušování. Vrchní nátěry RUST-OLEUM Topcoats 2100 by se měly používat v 
lehkých průmyslových expozicích, při běžné vlhkosti a v interiéru.

TECHNICKÁ DATA
Lesk, Mat, Saten
100°C (suchého tepla), nad 65°C může dojít ke 
změně odstínu

15 minut 
30 minut
Do 1 hodiny nebo po 48 hodinách
7 dní

Úroveň lesku:
Tepelná odolnost:

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

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU
100 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU
25 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA
2,5 m2 ze spreje při 25 µm suchého filmu

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA
Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a 
ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU
Odstraňte vhodnými prostředky nečistoty, mastnotu, olej, uvolněnou rez a všechny 
ostatní povrchové nečistoty. Základní nebo bodový nátěr proveďte doporučenými 
základními nátěry RUST-OLEUM. Nepoškozené nátěry obrousit, aby se vytvořil 
správný klíč pro přilnavost. Povrch musí být při aplikaci čistý a suchý.

PODMÍNKY APLIKACE
Pro dosažení dobrých výsledků musí být relativní vlhkost nižší než 85 % a teplota 
plechovky vyšší než 0°C a teplota substrátu 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 při 
aplikaci přibližně 25 cm od povrchu. Pohybem tam a zpět udržujte sprej rovnoběžně s 
povrchem. Udržujte sprej při stisknutí trysky při stříkání v pohybu, aby nedocházelo ke 
tvorbě steklin. Nanášejte několik tenkých vrstev v několikaminutových intervalech, 
abyste dosáhli dostatečné tloušťky nátěru. Po použití otočte plechovku dnem vzhůru a 
stiskněte trysku na 2 až 3 sekundy, aby se vyčistil ventil.

POZNÁMKY
Světlé vrchní nátěry mohou potřebovat světlý základní nátěr / mezivrstvu.

BEZPEČNOSTNÍ DATA
VOC produktu:
Bezpečnostní pokyny:

640 - 650 g/l
Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní 
informace uvedené na obalu.

SKLADOVATLENOST
5 let od data výroby v neotevřených obalech, pokud jsou skladovány v suchých, dobře 
větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35 °C.
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Rust-Oleum France S.A.S.
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CLUB MARK BARVY s.r.o.
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info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
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