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MIOX 9800-as  

saválló fedőbevonat 
Termékismertető 

 

Típus: A MIOX 9800-as saválló fedőbevonat egy gyorsan száradó fedő, ami klórkaucsuk alapú 

gyanta. A MIOX 9800-as saválló fedőbevonat rozsdagátló pigmentet és MIO-t (vascsillámot) 

tartalmaz, de ólom-, és kromát-mentes.  
 

Ajánlott alkalmazás:  

A MIOX 9800-as saválló fedőbevonatot használható szemcseszórt acélfelületre, amit RUST-

OLEUM 9800-as alapozóval láttak el, vagy galvanizált acélfelületre.  

A MIOX 9800-as saválló fedőbevonatot mindenekelőtt ecsetelésre szánták, de levegős 

szórással is felhordható.  

A MIOX 9800-as saválló fedőbevonat kiváló védelmet biztosít vegyipari és nehézipari 

atmoszférában (lásd a kémia ellenállási ívet). 

A MIOX 9800-as saválló fedőbevonatot egy másik réteg MIOX 9800-as fedőbevonattal kell 

ellátni, vagy RUST-OLEUM 9800-as rendszerű fedőbevonattal. 
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     matt 

Szín:       lásd a színkártyát 

Sűrűség:      1,50 kg/l +/- 0,03 (színtől függő) 

Szárazanyag-tartalom:  41,7% (tf%) +/- 0,7 (színtől függő) 

Viszkozitás:     110 – 130 KU/Krebs Stormer egység, 20 
o
C-on  

Ajánlott szárazréteg-vastagság.   

        nedves: 120 µm 

        száraz: 50 µm  

VOC tartalom:    524 g/l (max.) 

VOC a kész keverékben: 592 g/l (max.) 

Kategória:      A/i 

EU határérték:    600 g/l (2007/ 500 g/l (2010) 
 

Száradási idők:    (20 
o
C és 50% r.p.)  (10 

o
C és 60% r.p.)  (30 

o
C és 50% r.p.) 

Érintésszáraz:    30 perc      2 óra      20 perc 

Kezelhető:      2 óra      6 óra      2 óra  

Átvonható::     2 óra múlva    8 óra múlva    2 óra múlva  

Teljes kikeményedés:  3 nap      6 nap      2 nap 
 

Hőállóság:        80 
o
C 

Kiadósság: 
Elméleti:      8,2 m

2
/l 50 µm száraz-rétegvastagságban. 

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

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

Távolítsunk el a felületről minden zsírt, olajat, és egyéb felületi szennyeződést, nagynyomású 

(gőzős) tisztítással, megfelelő detergens használatával kombinálva. 

Sa 2 ½ -es szemcse tisztítással távolítsuk el a rozsdát, revét, és az elhasználódott bevonatot 

(ISO 8501-1:1988 szerint), a felületi profil max.: 50 µm legyen. 

Galvanizált felüelt esetében távolítsuk el a sókat, a „fehér rozsdát” a felületről, RUST-

OLEUM Surfa-Etch 108-as oldattal, vagy alacsony nyomású szemcseszórással (átsöprés) 

Alapozzuk a felületet az ajánlott  RUST-OLEUM 9800-as alapozóval. A jó állapotban lévő 

bevonati felületeket először enyhe szemcse-szórással érdesítsük. A felületnek tisztának és 

száraznak kell lenni a felhordás során.  

 

Felhasználási utasítások 
A homogenitás biztosítása végett, az anyagot felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.  
 

Felhordás és hígítás 

Ecsetelés:    10% (tf)-ig RUST-OLEUM 150-es hígítóval hígítsuk! 

       Használjunk természetes, hosszú sörtéjű  ecsetet (kefét).  

 

Levegős szórás:  25% (tf)-ig RUST-OLEUM 150-es hígítóval hígítsuk! 

Szórás: gravitációs tartály és nyomóedény 

Fúvóka méret: 1,8 – 2,8 mm 

Levegőnyomás: 2-4 bar 
 

Tisztítás:    RUST-OLEUM 150/160-as hígítóval, vagy aromás szénhidrogénekkel. 
 

Felhasználási körülmények 
A levegő és az alap hőmérsékletének 5 és 35 

o
C között kell lenni, és a relatív páratartalomnak  

85% alatt. Az alap hőmérsékletének legalább 3
o
C-val a harmatpont felett kell lenni.  

 

Megjegyzés: 
A Maximális rétegenkénti szárazréteg-vastagság 60 µm, ami 150 µm nedvesnek felel meg.  

 

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

utasításokat! 
 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények:  

  3 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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