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RUST-OLEUM 5090-es 
ANTIKONDENZÁCIÓS BEVONAT  

Termékismertető 
 

 

Típus: a RUST-OLEUM 5090-es antikondenzációs bevonata egy vízfelvevő (abszorbeáló) bevonat,  

ami vízbázisú akril polimer. A termék ki nem lúgozódó fungicidet tartalmaz, hogy 

megelőzhető kegyen a penészképződés.  
 

Ajánlott alkalmazás:  

A RUST-OLEUM 5090-es antikondenzációs bevonata egy rétegű airless szóróval felhordható 

bevonatnak készült. De a termék felhordható ecsettel, vagy hengerrel is, 2-3 rétegben is, ami 

egy rusztikus külső megjelenést ad neki.  

A RUST-OLEUM 5090-es antikondenzációs bevonat ott használható a legelőnyösebben, ahol 

nem folytonosan van jelen gőz, vagy vízpára, mivel megakadályozza a kondenzációt és a 

csepegést. 1 liter termék, kiszáradás után legalább 400 g vizet tud abszorbeálni.  

A régi bevonatok a nedvességre ellenállóak. Ha nem, akkor távolítsuk el mindet és szigeteljük 

le a RUST-OLEUM 5980-as szürke alapozójával. Acélra, vagy horganyzott acélra történő 

felhordáskor is RUST-OLEUM 5980-as szürke alapozóval kell alapozni.  

Bizonyítványok: penészállóság: ITEC, abszorpció: CERIPEC. 
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     fakó 

Szín:       piszkosfehér  

Sűrűség:      1,22 kg/l 

Szárazanyag-tartalom:  27 % (tf%) 

Viszkozitás:     > 140 KU / Krebs Stormer egység, 20 
o
C-on 

Ajánlott szárazréteg-vastagság.   

        száraz:   200 µm (egyenlő: 740 µm nedves) 

 

VOC tartalom:    57 g/l (max.) 

VOC a kész keverékben: 57 g/l (max.) 

Kategória:      A/a 

EU határérték:    500 g/l  
 

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

o
C, 60% r.p  30 

o
C, 50% r.p 

Érintésszáraz:    1 óra múlva     6 óra múlva   1 óra múlva 

Kezelhető:      2 óra múlva     8 óra múlva   2 óra múlva 

Átvonható::     5 óra múlva     48 óra múlva   4 óra múlva 

Teljes kikeményedés:  3 nap       6 nap     2 nap 
 

Hőállóság:       50 
o
C (száraz meleg) 
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Kiadósság: 
Elméleti:     5,4 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:  

Új betonnak, vagy téglának teljesen kikeményedetnek kell lenni, azaz legalább 30 naposnak,  

mielőtt a bevonatot felhordanánk rá. Először javítsuk ki a betonon, vagy a téglán lévő felületi 

(bevonati) hibákat. Távolítsuk el a felületről a zsírt, olajat és egyéb szennyeződést lúggal, vagy 

nagynyomású vizes mosással (vagy gőzős tisztítással). A már meglévő és a felületen maradó 

(kellően jól tapadó ) bevonatot érdesítsük. A felület kissé nedves lehet a felhordás során.   
 

Felhasználási utasítások 
Annak érdekében, hogy biztosak legyünk, hogy az anyagunk homogén lesz, felhasználás előtt 

alaposan keverjük fel.  
 

Felhordás és hígítás 

Ecsetelés/ Hengerlés:  hígítsuk 5%-ig, vízzel 

Használjunk enyvezett ecsetet, vagy közepes bolyhú (10 – 15 mm), poliamid hengert. 

Rusztikus felület kialakításához használjunk 14 -18 mm-es átmérőjű hengert.  
 

Levegős szórás:   Nem ajánlott! 
 

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:     130 - 200 bar  

Ellenőrizzük a nedves rétegvastagságot, hogy elkerüljük a túl vastag réteget.  
 

Tisztítás:  vízzel és szappannal 
 

Felhasználási körülmények 
Minimális környezeti hőmérséklet  5 

o
C, maximum 85%-os rel.párt.-nál. 

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

 

Megjegyzés 
A maximális réteg-vastagság 500 µm szárazréteg-vastagság, ami 1.850 µm nedves-

rétegvastagsággal egyenértékű. Annak érdekében, hogy az abszopciós képességet 

visszaállítsuk, csak tisztítsuk le a teljesen megszáradt felületet hideg vízzel és folyadék 

detergenssel, alacsony nyomású mosással, amit bőséges friss vizes öblítéssel fejezzünk be.  
 

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

utasításokat! 
 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények:  4 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! A fagyás irreverzibilis (visszafordíthatatlan) folyamatot 

eredményez! 
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