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RUBBER
comp

MASTON RUBBERcomp® SPRAY

Tartós bevonat
K ÖNNYEDÉN 
eltávolítható!

RUBBERcomp® SPRAY 400ml

RUBBERcomp® - univerzális, levegőn száradó speciális gumibevonat. Könnyedén szórható. Védi a bevont felületet 
nedvesség, savak, kopás és a korrózió káros hatásai, illetve csúszás ellen. Biztosítja a kényelmes, kontrollált fogást.

A RUBBERcomp® hosszú ideig megőrzi rugalmasságát és nyúlékonyságát, szélsőséges időjárási körülmények között 
sem reped vagy töredezik. Teljesítményének bizonyított hőmérsékleti tartománya: -30° C és +90° C között. Könnyen 
eltávolítható. A megfelelő rétegvastagság elérése kb. négy réteg felhordásával biztosítható.

MINŐSÉG ÉS TULAJDONSÁGOK
Alap: szintetikus gumi polimerek
Nedves-a-nedvesen eljárással is felhordható.
Elektromosságnak, kopásnak és időjárásnak ellenálló réteget képez.
 Széles hőmérsékleti skálán őrzi meg rugalmasságát.
Könnyedén eltávolítható – csak válassza le a gumiréteget.
Fényességi fokozat: matt, félfényes és magas fényű

FIZIKAI ÉS KÉMIAI ADATOK
Szag: oldószer szagú
Színek: lásd a szóró flakon címkéjét

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Fém: javítja az időjárással, korrózióval szembeni ellenállást, 
rezgéscsökkentő, zajcsillapító és elektromos szigetelő hatása van.
Fa: szigetel és véd a repedések ellen.
Üveg: javítja a törésállást.
Textíliák és kötelek: időjárás-állóságot biztosít, megelőzi a szakadást és 
rothadást.
 Műanyag: rugalmas, karcálló bevonatot képez.
Gumi: rugalmas, karcálló bevonatot képez.
Papír és karton: időjárásálló, szakadásálló bevonatot képez.

VOC-TARTALOM: EU határértékek (kategória (alkategória)): IIB (e), max. 
840 g/L (2010). A termék VOC-tartalma: 641,75 g/L
 

SZÁRADÁSI IDŐ
Száradási idő (20°C-on, 50% relatív páratartalom mellett):
Porszáraz: 10-20 perc elteltével / réteg
Érintésszáraz: 30-60 perc múlva / réteg
 Teljes száradás: 4-8 óra múlva
Teljes kikeményedés: 48 óra múlva
Alacsony hőmérsékleten való felhordása befolyásolhatja a száradási időt.

FELHORDÁSI UTASÍTÁSOK:
Távolítsa el a zsíros, olajos, viaszos szennyeződéseket és a leváló rozsdát. 
Használat előtt rázza fel alaposan. Tesztelje a terméket kis felületen. A 
korábbi egykomponensű festékrétegek reagálhatnak a gumibevonattal. 
Szórjon több vékony réteget a felületre. Hagyjon 10-20 perc száradási 
időt a rétegek között. Vastag rétvastagságnál a száradási idő növekedhet. 
Tisztítsa meg a szórófejet, két réteg felhordása között is: állítsa fejre a 
flakont, és addig folytassa a szórást, amíg más nem jön ki, csak hajtógáz. 
A szórófej mellett felgyülemlett festéket törölje le száraz törlőkendővel.

TÁROLÁS ÉS SZAVATOSSÁG:
36 hónap, megfelelően tárolva (=+10°- +25°C között, a levegő max. 
60%-os relatív páratartalma mellett).

KISZERELÉSEK:
400 ml –es szóró flakon
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RUBBERcomp®

400 ml spray
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Színtelen matt

Színtelen magas fényű Füst színű félfényes

Fehér félfényes

Neon narancssárga félfényes

Fekete félfényesMatt fekete

Neon zöld félfényes

Hígító 450ml

Abroncs ezüst magas fényű

Terep zöld matt

Vörös félfényes

 

Sárga félfényes

Fémszürke félfényes

 Terep barna mattNeon vörös félfényes

Terep bézs matt

Kék félfényes


