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®

Verbetert de hechting van coatingsystemen

Neutraliseert alkalische zouten

Verwijdert 'wit roest' van metalen

Geen onaangename geur of dampen

Niet brandbaar



SURFA-ETCH  108
OMSCHRIJVING
Etsmiddel om gladde betonoppervlakken, metselwerk, verzinkt staal en aluminium te etsen
voordat een coating aangebracht kan worden.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Surfa-Etch 108 etsmiddel wordt gebruikt om gladde betonoppervlakken, metselwerk,
verzinkt staal en aluminium te etsen voor het aanbrengen van een RUST-OLEUM coating
systeem. Surfa-Etch 108 neutraliseert alkalische verontreinigingen en verwijdert resten
van zink-/aluminiumcorrosieproducten (“witte roest”). Surfa-Etch 108 wordt aangebracht
met een nylon borstel of bezem.

TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid:  1,14

DROOGTIJDEN BIJ 20°C/RV 50%

THEORETISCH VERBRUIK
6 - 8 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en
materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voor gebruik goed schudden. Vet, olie, vuil en andere verontreinigingen zo goed mogelijk
wegschrapen. Ontvetten door middel van alkalische reiniging, hoge-druk-(stoom)-reiniging
of, voor kleine vlakken, oplosmiddel reiniging. Surfa-Etch 108 Etsmiddel rijkelijk op het
oppervlak aanbrengen en met een nylonborstel inborstelen. Afhankelijk van de temperatuur
10 tot 15 minuten laten inwerken en vervolgens het oppervlak rijkelijk met schoon water
zorgvuldig afspoelen. Surfa-Etch 108 Etsmiddel voor het afspoelen met water niet laten
indrogen! Voor beton of metselwerk kan een additionele behandeling noodzakelijk zijn. Na
het reinigen het achtergebleven water verwijderen en het oppervlak laten drogen, daar
achterblijvend vocht of vocht ingesloten in poriën voortijdige gebreken aan een coating kan
veroorzaken. Grote oppervlakken of slechte ventilatie kunnen langere droogtijden
noodzakelijk maken.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Temperatuur van lucht, ondergrond en materiaal tussen 5 en 35 °C.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
pH:  1
VOC gehalte:  45 g/l
Opmerkingen mbt
veiligheid:

 Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de
informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID
2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in
droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en
35°C.

®

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten : Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer : De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten
voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens
de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische
fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt
zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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