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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Roestomvormer

Roestomvorming en coating in één proces

WEICON Roestomvormer: voor het effectief neutraliseren van roest
aan gietijzer en staaloppervlakken. Het beschermt tegen corrosie
en is geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Roestomvormer is op epoxyhars basis en vormt een
metaalorganische ijzercomplex met de roestlaag. De verbinding
wordt door de speciale epoxyhars gestabiliseerd, waardoor
metalen beschermd worden tegen

externe invloeden. De zwarte beschermlaag die zich vormt dient
als een primer en vormt de basis voor de navolgende, duurzame
coating.

De spray is anticorrosief, heeft uitstekende kruipeigenschappen
en een hoge dekkracht. Het is temperatuurbestendig tot
80°C (kortstondig < 15 min. tot 160°C), heeft een goede
UV- en weersbestendigheid en is zeer goed bestand tegen
oplosmiddelen. WEICON Roestomvormer is vrij van zware metalen
en mineraalzuren.

Roestomvormer kan gebruikt worden op alle roestoppervlakken,
zoals op machines en installaties, agrarische machines alsook
gemotoriseerde voertuigen. Het product kan ook gebruikt worden
als een beschermende, preventieve laag.

technische gegevens

Geur kunsthars

Kenmerken Roestomvormer, primer, verzegeling

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kleur Beige, transparant

Temperatuursbestendigheid -50 tot +80 kort (< 15 min.) tot +160 °C

IMPA-Code 450820

Veiligheid en gezondheid
When using WEICON products, the physical, safety technical,
toxicological and ecological data and regulations in our EC safety
data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
11155400 Roestomvormer 400 ml


