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RUST-O-THANE 9900 
Termékismertető 

 

Típus: A RUST-OLEUM RUST-O-THANE 9900-as bevonata két-komponensű alifás akril- 

poliuretán gyanta. 
 

Ajánlott alkalmazás:  

A RUST-OLEUM RUST-O-THANE 9900-as bevonatot kézileg (v. kisgéppel) tisztított rozsdás 

(futórozsdás) felületre tervezték, ami felhordható tiszta, szemcseszórt, alapozott acélra, betonra, 

vagy előzőleg festett felületre, ami enyhe, vagy közepes légköri korróziónak van kitéve (C1-C3). 

A RUST-OLEUM RUST-O-THANE 9900-as bevonata felhordható a RUST-OLEUM nagy 

teljesítményű RUST-OLEUM 9100-as epoxi rendszerére, szigorú/extrém körülmények közti (C4-

C5) védelemre. 

A RUST-OLEUM RUST-O-THANE 9900-as bevonat felhordható tisztított, szilárd ásványi 

eredetű alapra, szilárd, jól előkészített már meglévő bevonatra, a porózus alapokat előbb alapozni 

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

kerámiacsempék, RUST-OLEUM 3333-as szuper ragasztóval kell alapozni.  

A RUST-O-THANE 9900-as bevonat megfelelő védelmet biztosít UV-hatással, vegyi anyagokkal, 

savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben, gyakori kiömlés és kémiai tisztítás esetére, valamint 

magas nedvesség és nyirkos körülmények között.  

A RUST-O-THANE 9900-as bevonatot eredetileg szórással történő felhordásra tervezték, de 

felhordható ecsettel és hengerrel is.  
 

Műszaki adatok:  

Megjelenés:     fényes 

Szín:       lásd a színkártyát, színezhető 

Sűrűség:      1,1 – 1,4 kg/l (bekevert termékre - színtől függ) 

Szárazanyag-tartalom:  58 – 62 % (tf%) (bekevert termékre - színtől függ) 

Viszkozitás:     80 – 100 KU/Krebs Stormer egység, 20 
o
C-on (bekevert termékre) 

Ajánlott szárazréteg-vastagság: száraz: 75 µm, ami 125 µm nedves rétegvastagságot jelent  

VOC tartalom:    423 g/l (max.) 

VOC a kész keverékben: 498 g/l (max.) 

Kategória:      A/j 

EU határérték:    550 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:    6 óra       16 óra      4 óra 

Kezelhető:      12 óra      24 óra      6 óra 

Átvonható:     8 óra után,     24 óra után,    6 óra után,  

         72 órán belül    120 órán belül   60 órán belül 

Teljes kikeményedés:  7 nap      14 nap     5 nap 
 

Hőállóság:        150 
o
C (száraz meleg), 65

 o
C felett elszíneződés léphet fel. 
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Kiadósság: 
Elméleti:      8 m

2
/l, 75 µm száraz-rétegvastagságban  

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

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

Felület előkészítés:  

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

nagynyomású (gőzős) tisztítással, megfelelő detergens használatával kombinálva. 

A jó állapotban lévő régi bevonatot enyhe szemcseszórással érdesítsük, hogy éppen ne legyen 

fényes, ellenőrizzük az összeférhetőséget.  

A felületnek tisztának és száraznak kell lenni a felhordás során. 
 

Acél esetén: távolítsuk el a rozsdát, revét, és az elhasználódott régi bevonatot  

kézi, vagy kisgépes tisztítással St 2/3-as fokozatig (ISO 12944-4; 1998 szerint). Nagyobb 

felületeket tisztíthatunk enyhe szemcseszórással Sa2-es fokozatig (ISO 12944-4; 1998 szerint), 

a felületi profil max. 30 µm legyen. 

 

Beton és vakolat esetén: Az új betonnak és új vakolatnak száraznak és legalább 30 naposnak kell 

lenni, mielőtt felhordanánk a bevonatrendszert. Távolítsuk el a cementtejet, a laza rétegeket, vagy a 

tönkrement bevonatot. A sima beton felületet érdesíteni kell.  
 

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

Használjuk az öntögetéses módszert, vagy egy alacsony fordulatszámú keverőt.  

 

Keverési arány:  gyanta : aktivátor = 5 : 1 (tf) 

Pihentetési idő:  nem szükséges 

       Ecsetelés/hengerlés esetén 30 perc ajánlott, 20 
o
C-on 

Edényidő:    2,5 óra 5 l esetén, 20 
o
C-on és 50% r.p.-nál 

       2 óra 5 l esetén, 20 
o
C-on és 80% r.p.-nál 

 

Felhordás és hígítás 

Ecsetelés/Hengerlés: 5 %-ig hígítsuk RUST-OLEUM 190-es hígítóval 

        Használjunk természetes, hosszú sörtéjű ecsetet/kefét, vagy közepes,  

poliamid (perlon 8-12 mm-es) hengert. Henger használata esetén szükség  

lehet két rétegre, hogy az ajánlott rétegvastagságot elérjük. 
 

Szórás:      Ha szórjuk ezt a terméke, alkalmazzunk először egy átködölést, majd  

        hagyjuk 10 percet szellőzni, és ez után hordjuk fel a teljes vastagságot.  

        2 óra múlva felhordhatjuk a második réteget, nedveset a nedvesre.  
 

Levegős szórás:  10 – 20 % (tf), hígítsuk RUST-OLEUM 191-es hígítóval. 

Gravitációs tartály és nyomóedény, felszívó egység, HVLP. 

Fúvóka méret: 1,2 – 1,8 mm, Levegőnyomás: 2-4 bar 
 

Airless szórás:  10 %-ig (tf), hígítsuk RUST-OLEUM 191-es hígítóval. 

.       Pneumatikus é s elektromos szóró berendezés 

       Fúvóka méret: 0,013 – 0,017”, szóró nyomás: 125 – 175 bar 
 

Tisztítás:    Használjunk RUST-OLEUM 160-as, vagy 190-es hígítót. 

       Kedvezőbb egyszer használatos ecsetet/hengert használni. 
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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.  

  

Erős koptató igénybevételnek kitett padlóbevonatként történő alkalmazáskor a standard és a közepes 

színek ajánlottak. A mélyebb, vagy fényesebb színárnyalatoknál (piros, sárga, narancs, zöld, kék, stb.) 

ajánlatos egy átlátszó fedőbevonat alkalmazása.  

 
 

Megjegyzés: 
A maximális rétegenkénti szárazréteg-vastagság 125 µm, ami 210 µm nedvesnek felel meg.  
 

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

utasításokat! 
 

Eltarthatóság/Tárolási körülmények:  

Gyanta:   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. 

 

Aktivátor:  1 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. A felbontott kannákat egy héten belül el kell használni.  
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