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RUST-OLEUM 5980 
vízbázisú epoxi alapozó  

Termékismertető 
 

 

Típus: a RUST-OLEUM 5980-as egy kétkomponensű alacsony illóanyag tartalmú, vízbázisú  

epoxi alapozó. A termék rozsda-inhibitor pigmentet tartalmaz, de ólom-, és kromát-mentes.  
 

Ajánlott alkalmazás:  

A RUST-OLEUM 5980-as alapozót csak alaposan előkészített és/vagy galvanizált felületre  

hordhatjuk fel.  

A RUST-OLEUM 5980-as alapozó felhordható ecsettel, hengerrel és szórással egyaránt.  

A RUST-OLEUM 5980-as alapozó átvonható a RUST-OLEUM 5900 fedőbevonat-típusokkal,  

a RUST-OLEUM 5090-es antikondenzációs bevonattal és a RUST-OLEUM 5500 

oldószermentes epoxi bevonattal, a megfelelő védelem biztosítása érdekében. Nehézipari 

körülmények közzé háromrétegű bevonatrendszer ajánlott; két 5980-as alapozó réteg és egy 

5900 fedőréteg acél esetén és kétrétegű rendszer (egy réteg alapozó és egy réteg fedő bevonat) 

galvanizált acél esetén.   

A RUST-OLEUM 5980-as alapozó 1-es osztályba lett besorolva a felületi lángterjedését 

illetően, a BS 476-os szabvány (1987) 7-es fejezete alapján.  
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     fakó 

Szín:       szürke  

Sűrűség:      1,31 kg/l (összekeverve) 

Szárazanyag-tartalom:  36,2 % (tf%) (összekeverve) 

Viszkozitás:     120 - 130 KU / Krebs Stormer egység, 20 
o
C-on 

Ajánlott szárazréteg-vastagság.   

        száraz:   50 µm (egyenlő: 140 µm nedves) 

 

VOC tartalom:    139 g/l (max.) 

VOC a kész keverékben: 57 g/l (max.) 

Kategória:      A/j 

EU határérték:    140 g/l  
 

Száradási idők:      20 
o
C, 50% r.p.   10 

o
C, 60% r.p  30 

o
C, 50% r.p 

Érintésszáraz:    4 óra múlva     12 óra múlva   2 óra múlva 

Kezelhető:      6 óra múlva     24 óra múlva   4 óra múlva 

Átvonható::     6 óra múlva     24 óra múlva   4 óra múlva 

Teljes kikeményedés:  7 nap       14 nap    5 nap 
 

Hőállóság:       150 
o
C (száraz meleg) 

          Magasabb hőmérsékleten elszíneződés léphet föl! 
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Kiadósság: 
Elméleti:     7,2 m

2
/l, 50 µm szárazréteg-vastagságban  

Gyakorlati: a gyakorlati anyagfelhasználás számos tényezőtől függ, mit pl: az alap 

porozitása, érdessége és a felhordás során bekövetkező anyag-vesztesség, stb. ,  
 

Felület-előkészítés:  

Távolítsuk el a felületről a zsírt, olajat és egyéb szennyeződést RUST-OLEM FK 111 

gombaölő tisztító oldattal, vagy lúggal, vagy nagynyomású vizes mosással (vagy gőzős 

tisztítással).  

Az optimális eredmény érdekében távolítsuk el a rozsdát, revét és az elöregedett bevonatot, 

koptató szemcseszórással, Sa 2 1/2 minőségre (ISO 8501-1: 1988), 50 µm-es felületi érdesség 

biztosítása mellett. 

Amennyiben a szemcseszórás nem lehetséges, akkor távolítsuk el a laza részeket mechanikai 

úton, St 3-as minőségre (ISO 8501-1: 1988). 

Sókat, „fehér rozsdát” (alumínium, vagy cink felületről) stb., távolítsunk le RUST-OLEUM 

Surface-Etching oldattal, vagy enyhe szemcseszórással. g 

A már meglévő és a felületen maradó (jó állapotban lévő) bevonatot érdesítsük. A felületnek 

tisztának és száraznak kell lenni a felhordás során.   
 

Felhasználási utasítások 
Az egyes komponenseket alaposan keverjük fel külön-külön, mielőtt összekevernénk őket.  

Használjunk alacsony fordulatszámú keverőt. 

 

Keverési arány: Aktivátor (5901) : gyanta = 1:1 (tf) 
 

Pihentetési idő: 30 perc, 5 l-es mennyiség esetén és 20 
o
C –on. 

 

Edényidő:   5 óra, 5 l-es mennyiség esetén és 20 
o
C –on.  

5 óra elteltével az anyag NEM dolgozható fel! 
 

Felhordás és hígítás 

Ecsetelés/ Hengerlés:  Szükség esetén hígítsuk 5%-ig, vízzel 

Használjunk enyvezett ecsetet, vagy közepes bolyhú (12 mm),  

poliamid hengert. Hengerlésnél szükség lehet két réteg felhordására  

is, hogy a kívánt szárazréteg-vastagságot elérjük. 

 

Levegős szórás:     Hígítsuk 5%-ig, vízzel 

         Gravitációs tartály és nyomásalatti tartály. 

         Fúvókaméret: 1,2 – 1,8 mm 

         Nyomás:   2-4 bar 
 

Airless szórás:     Ha szükséges, hígítsuk 5%-ig vízzel 

Használjunk pneumatikus, vagy elektromos airless festékszórót  

Fúvóka:   0,018 – 0,024” (0,45 – 0,60 mm)/ 

Nyomás:     150 - 225 bar  
 

Tisztítás:      A felhordás után azonnal, meleg szappanos vízzel. 

         A festékszóró készüléket kétóránként át kell mosni bőséges meleg  

         vízzel. Lehetőleg használjunk eldobható ecsetet és hengert. 
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Felhasználási körülmények 
Minimális környezeti hőmérséklet  5 - 35 

o
C, maximum 70%-os rel.párt.-nál. 

Az alap hőmérsékletének legalább 5 
o
C-kal a harmatpont felett kell lenni!  

 

Megjegyzés 
A maximális réteg-vastagság 100 µm szárazréteg-vastagság, ami 280 µm nedves-

rétegvastagsággal egyenértékű.  

Ha a száradás során a relatív páratartalom magas, a száradás elhúzódhat! 

(Ugyanígy, ha túllépjük az előírt rétegvastagságot!) 
 

Biztonságtechnika 
Olvassuk el a termék biztonságtechnikai adatlapaját és a kannán lévő biztonságtechnikai 

utasításokat! 
 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények:  2 év a gyártás időpontjától, bontatlan edényben,  

száraz, jól szellőztetett helyiségben történő tárolás esetén, ahol közvetlen napsütés nem éri  

és a hőmérséklet 5 és 35 
o
C között van.  

Fagytól védjük!  


