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 METALO DAŽAI Rūdžių rišiklis

Suriša rūdis •

Ypač tinka, jei paviršius nėra labai surūdijęs •

Jau po 3–4 valandų paviršių galima dažyti  •

PASKIRTIS
Surūdijusiems metaliniams paviršiams apdoroti prieš dažant 
„HAMMERITE“ APSAUGINIAIS METALO DAŽAIS arba gruntavimo 
dažais „NO.1 RUSTBEATER“, pvz., metaliniams stulpams, 
pertvaroms, durims, vartams, radiatoriams, lietvamzdžiams 
ir latakams, metaliniams sodo baldams. Tinka vidaus ir lauko 
darbams.

PAGRINDO PARUOŠIMAS IR APDOROJIMAS
Kad paviršius būtų tinkamai apdorotas, svarbiausia jį  •

kruopščiai paruošti! 
Apdorojamas paviršius turi būti sausas, švarus, nepadengtas  •

druskomis, rūdimis ir neriebaluotas. Nuvalykite jį valikliu „Lavatio“ 
arba „HAMMERITE“ SKIEDIKLIU (Brush Cleaner & Thinner), gerai 
perplaukite švariu vandeniu ir prieš apdorodami palaukite, kol 
nudžius.

Atšokusias rūdis nuo juodojo metalo, galvanizuoto arba karštai  •
cinkuoto paviršiaus pašalinkite gremžtuku, plieniniu šepečiu arba 
švitriniu popieriumi iki švarumo lygio St2. 

Gaminio pakuotę gerai sukratykite ir į tinkamą plastikinį indą  •
įpilkite rūdžių pažeistam paviršiui apdoroti reikalingą rišiklio 
„KURUST“ kiekį.

Visą surūdijusį paviršių kruopščiai padenkite 1 rišiklio  •
sluoksniu.

Reaguojant su rūdimis rišiklio „KURUST“ spalva pasikeičia  •
– tampa tamsiai mėlyna/juoda. Jei per valandą rišiklio spalva 
nepasikeičia, apdorokite juo paviršių dar kartą.

Reakcija trunka 3–4 val., priklausomai nuo paviršiaus  •
surūdijimo laipsnio ir aplinkos drėgmės. Paskui paviršių reikia 

Paskirtis vidaus ir lauko darbams
Tankis 1,0 kg/l
Spalva  bespalvis
Džiūvimo laikas dažyti galima maždaug po 3 
( 23 °C, 50% RH) val.; priklauso nuo surūdijimo lygio ir 
 aplinkos sąlygų
Sąnaudos 20–25 m2/l
Skiediklis  vanduo; purškiant žemo slėgio 
 purkštuvu, skiesti nereikia
Darbo įrankiai teptukas, volelis, žemo slėgio  
 purkštuvas (rekomenduojamas 
 slėgis 2 bar)
Įrankių valymas vanduo

kruopščiai perplauti švariu vandeniu ir prieš dažymą palaukti, kol 
gerai išdžius.

„ • KURUST” yra rūgštinis produktas, todėl saugokite, kad jo 
nepatektų ant dažyto paviršiaus, betono ir pan.

Rūdžių rišiklį tepant ant paviršiaus teptuku, jis lengviau  •
patenka į metalinio paviršiaus duobutes, todėl gaunama geresnė 
pagrindo apsauga.  Didelius paviršius galima apdoroti purkštuvu. 

Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus  •
temperatūra turi būti +5...35 °C (rekomenduojama +18±2°C), 
sant. oro drėgnis < 80 %.

DAŽYMAS
Paviršių dažykite „HAMMERITE“ APSAUGINIAIS METALO DAŽAIS 
arba gruntavimo dažais „NO.1 RUSTBEATER“.

Terminis stabilumas trumpą laiką atsparus temperatūrai 
 nuo –30 ºC iki +150 ºC, nuolatiniam 
 karščiui iki +80 ºC, jei dažų plėvelė 
 yra visiškai sukietėjusi 
Laikymo trukmė neatidarytoje 2 metai 
gamyklinėje pakuotėje 
Laikymo sąlygos uždaroje taroje; laikyti sausoje 
 gerai vėdinamoje patalpoje 20 ºC 
 temperatūroje; saugoti nuo didelių 
 temperatūros pokyčių
Pakuotė 90 ml

TECHNINIAI DUOMENYS

HAMMERITE 
KURUST



 GALDNIEKU KRĀSAS UN 
KRĀSAS METĀLAM

Krāsa metālam

www.spalvupasaulis.lt

Importuotojas UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760, info.lt@akzonobel.com

Kai kurie čia pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis.  

Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. 

Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Darbo sauga Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir 
kreiptis į gydytoją. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Patekus ant odos, 
nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Naudotis specialiomis 
instrukcijomis/saugos duomenų lapais.

Gamintojas „AkzoNobel“ įmonė Europos Sąjungoje
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