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Technische fiche

6200 Antiroest

gebruik : binnen - buiten

fase : waterig

Toepassingdomein: Bescherming van ijzerhoudende metalen tegen roestvorming, te wijten aan de atmosferische
werking van water en lucht, vóór het aanbrengen van een Galtane plantaardige olielak.

Eigenschappen: Gemaakt op basis van een nieuw principe, is de Galtane Antiroest een bordeauxrode primer,
getest volgens de norm DIN EN ISO 12944-6 graad: C2. Makkelijk om aan te brengen.

Samenstelling: > 10% water, gesinterde natuurlijke oliën ; 1-10% lijnolie, kleurstoffen, porseleinaarde ; <= 1%
loodvrij siccatief (mangaan), ammoniak. Bevat geen zinkoxide, noch lood, noch fosforzuur.

VOS -gehalte: < 0,05g/liter. Cat A/g gelimiteerde EU-waarde: 30g/l

Uitstoot: Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+ ; volgens de ISO-16000-6/9-norm.

* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van vluchtige
stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van C (sterke
uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot)

Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding “A+”
noch de samenstelling, noch de natuurlijkheid van een product.

Gereedschap: Borstel, verfrol, verfpistool.

Voorbereiding: De ondergrond dient poreus te zijn, droog, proper, stof- en vetvrij en vrij van elke chemische
behandeling. De te behandelen oppervlakken reinigen en vetvrij maken. Oude verflagen verwijderen, en
zorgvuldig oude sporen van roest met een metaalborstel of zandstraler verwijderen. Daarna mooi egaal

schuren. Wij raden aan om het product vooraf steeds op een klein oppervlak uit te proberen
alvorens het op grote oppervlakken aan te brengen.

Gebruiksaanwijzing: Goed schudden vóór gebruik. Niet werken bij temperaturen lager dan 15°C.
Aanbrengen met een borstel, verfrol of verstuiver in twee dunne en gelijkmatige lagen ;
verfoverschotten vermijden.

Van zodra de antiroest droog is, onmiddellijk de Galtane plantaardige olielak aanbrengen.
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Droogtijd: Minstens 24 uur tussen de lagen laten aan 20°C en een relatieve vochtigheidsgraad van 60%.
Vochtige en koude lucht vertraagt het droogproces.

Rendement : 10 tot 20 m² / liter

Reiniging gereedschap: Gebruik het Galtane Plantaardige Oplosmiddel (ref. 2060) en de Galtane Allesreiniger (ref. 2010)

Voorzorgen en opslag : Laat doeken en werkkleren die in olie gedrenkt zijn plat en in open lucht opdrogen: risico van
zelfontbranding. Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën.
Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van
kinderen bewaard te worden.

De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker uitgetest.
Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange ervaring enkel
ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en
wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt
zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en
kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche.
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