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RUST-OLEUM 5500-as 

oldószermentes epoxi bevonat  

Termékismertető 
 

 

Típus: a RUST-OLEUM 5500-as oldószermentes bevonata kétkomponensű epoxi gyanta. 
 

Ajánlott alkalmazás:  

A RUST-OLEUM 5500-as oldószermentes bevonat egy rétegben felhordható, beton és vakolt 

felületekre lett tervezve, de felhordható szemcseszórt acél felületre is. .  

A RUST-OLEUM 5500-as rendszer alapjában hengerrel történő felhordásra lett beállítva, de 

kis felületek és javítási esetén ecsettel is felhordható.  

Két réteg RUST-OLEUM 5500-as bevonat megfelelő védelmet nyújt ha érintkezésbe kerül 

számos élelmiszerrel és vegyi anyaggal (lásd a kémiai ellenállás listáját) , gyakori vegyi 

tisztítás esetén, vagy magas nedvesség tartalom és kondenzáció esetén.  

A RUST-OLEUM 5500-as rendszer közvetlenül felhordható megfelelően tisztított, szilárd 

anyagú alapra, szilárd, jól előkészített régi epoxi rétegre, porózus alapokat először RUST-

OLEUM 5401-es impregnáló alapozóval kell ellátni, a nagyon tömör alapokat, mint a 

kerámiák először a RUST-OLEUM 3333-as szuper ragasztóval kell alapozni. 

A RUST-OLEUM 5500-as rendszer közvetlenül felhordható szemcseszórt acél, vagy 

horganyzott acél felületre; szükség esetén alkalmazzunk RUST-OLEUM 9170/9180-as 

alapozót. 
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     magas fényű 

Szín:       lásd a színskálát  

Sűrűség:      1,33 kg/l +/- 0,03 (összekevert termékben), színtől függően 

Szárazanyag-tartalom:  100 % (tf%) (összekevert termékben) 

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

Ajánlott szárazréteg-vastagság. 150 µm (egyenlő: 150 µm nedves) 

VOC tartalom:    0 g/l  

VOC a kész keverékben: 0 g/l  
Kategória:      A/j 

EU határérték:    500 g/l (2010) 
 

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

o
C, 60% r.p  30 

o
C, 50% r.p 

Érintésszáraz:    24 óra múlva    36 óra múlva    16 óra múlva 

Átvonható::     24 óra múlva    36 óra múlva    16 óra múlva 

         de 72 órán belül   de 96 órán belül   de 72 órán belül 

Teljes kikeményedés:  10 nap     3 hét      7 nap 

  alámerülés esetén*:  14 nap     4 hét      10 nap 
*a tényleges kikeményedés függ az alkotók összetételétől 
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Hőállóság:       150 
o
C (száraz meleg), magas hőmérsékleten  

          elszíneződés léphet fel 

 

Kiadósság: 

Elméleti:     6,7 m
2
/l, 150 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 lúggal, vagy nagynyomású vizes 

mosással (vagy gőzős tisztítással). A már meglévő és a felületen maradó (kellően jól tapadó ) 

bevonatot érdesítsük. A felületnek tisztának és száraznak kell lenni  a felhordás során. 

 

Beton és vakolt felület: Az új betonnak, vagy vakolt felületnek száraznak és legalább 30  

naposnak kell lenni, mielőtt a bevonati rendszert felhordanánk.  

Távolítsuk el a réteges leválásokat és laza betonrészeket, vagy a tönkrement bevonatot,  

leginkább koptató szemcseszórás révén és javítsuk a felületet RUST-OLEUM 5403-as 

betonjavító habarccsal, vagy 5412-es epoxi kittel. Nagyon tömör és sima beton felületet  

először szemcseszórni kell, majd a RUST-OLEUM 3333-as szuper ragasztóval kell alapozni. 

  

Acél: távolítsuk el a laza rozsdát, revét és a tönkrement régi bevonatot szemcseszórással, Sa 2 ½-es  

minőségig (ISO 8501-1: 1988), a felületi érdesség max. 100 µm legyen.  

Alámerüléses üzemmód esetén Sa 3-as felületi tisztaság szükséges (ISO 8501-1: 1988), a  

felületi érdesség pedig max. 75 µm legyen.  

 

Felhasználási utasítások 
Ez a termék előre kimért összetevőkből áll, ami egy  kanna pigmentált gyantából és egy kanna 

aktivátorból áll (5501). Alaposan keverjük fel a komponenseket, mielőtt összekevernénk egymással. 

Adjuk hozzá az aktivátort a gyantához és alaposan keverjük össze lassú járású keverővel.  

 

 

Felhasználási idő 4 l kittre vonatkozóan:  
 

Anyaghőmérséklet   Feldolgozhatósági idő  Edényidő (beleértve a pihentetést is)  

  20 
o
C        15 perc      60 perc 

  15 
o
C        30 perc      90 perc 

  10 
o
C        1 óra       2 ½ óra 

 

Felhordás és hígítás 

Ecsetelés:  Nem ajánlott (!) 
     Ha mégis, használjunk természetes és hosszú sörtéjű ecsetet.  

 

Hengerlés:  A hígítás nem ajánlott! 

Használjunk közepes bolyhú, 12 mm-es perlon, vagy poliészter hengert! 

Tagolt felületre használjunk hosszú bolyhú, 14-18 mm-es hengert! 

 

Tisztítás:  használjuk a RUST-OLEUM 160-as hígítót 
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Felhasználási körülmények 
Az anyag hőmérsékletének 10 és 20 

o
C között kell lenni, a levegő és az alap hőmérsékletének 

pedig 10 és 35 
o
C között kell lenni, valamint a relatív páratartalom 85% alatt kell legyen! 

Az alap hőmérsékletének legalább 3 
o
C-kal a harmatpont felett kell lenni.  

 

Megjegyzés 
A maximális szárazréteg-vastagság 300 µm, ami 300 µm nedves-rétegvastagságnak felel meg. 

Mielőtt a kikeményedett RUST-OLEUM 5500-as rendszert közvetlen élelmiszerrel való 

érintkezésnek tennénk ki, 2%-os ecetsavoldattal, vagy citromsav oldattal ki kell öblíteni, amit 

bő nyers vízzel történő öblítésnek kell követnie. Ez idő alatt a termék némi sárgásodást 

mutathat.   

A termék felhordásánál mindég csak egy irányú mozgással hordjuk fel a felületre; ne 

alkalmazzunk átfedő technikát! 

 

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

utasításokat! 
 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények: 5 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.  
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