
ROSTSKYDDANDE  PRIMER

OWATROL C.I.P (Corrosive Inhibiting Primer) är en antirostprimer som har samma  
penetrerande egenskaper som OWATROL OLJA samt fördelen att den kan övermålas  
eller lackas utan risk för att den löses upp.
OWATROL C.I.P stabiliserar ytan och tränger djupt in i underlaget,  driver ut överflödig fukt och syre.
Med OWAROL C.I.P behöver inte slipade/blästrade ytor inte omedelbar primining,  
ett lättare rostangrepp inverkar inte på resultatet.

Produktbeskrivning

- Tränger djupt in i rostiga ytor för att driva ut fukt och syre.

- Bildar en solid och stabil yta som ger god vidhätning för målning eller lackering. 

- Idealisk vid svåra väderförhållande - marina miljöer etc.

- Utmärkt vidhäftning på rent, blankt stål.

- OWATROL C.I.P förseglar intakt underliggande metall fullständigt mot korrossion.

- Värmebeständig upp till  +175 °C.
 

- Kompatibel med alla typer av färg och lack. 

- Fönster på olika ytor med minimalt förarbete.

- Hög kemikaliebeständighet - korrosiva gaser etc.

Egenskaper

- Inomhus och utomhus.
- Horisontella och vertikala ytor.
- Stålstrukturer, båtskrov, järnstaket, järntrappor bilkarosser etc.
 

- Byggteknisk och marin utrustning. 
- Nya eller rostiga ytor. 
- Järn och lättmetall etc. 
- Ballasttankar på fartyg. 

Användningsområden

- Pensel. 
- Roller. 
- Spruta (0,4 mm x 80 ˚ vid 1860-2000 psi (128-138 bar).
 

Verktyg

Yta: Blank. 

Bindemedel: Alkydharts. 

Lösningsmedel: Lacknafta. 

Viskositet: Tjock vätska. 

Specifik vikt: 0,971 ± 0,05 vid 20 °C. 

Fysikaliskt tillstånd: Flytande. 

Fastämneshalt: 50,6 ± 3. 

Flampunkt: > + 60 ° C. 

Temperatur resistens: (fullt härdad): Upp till 175 ˚ C. 

Hållbarhet: 2 år minimum i oöppnad originalförpackning. 

Storlekar: 0,5 L, 2.5L. 

Färg: Murstensröd.
 

Torktider:  - Yttorr: 6 timmar. 
                   - Helt Torr: 24 timmar, beroende på temperatur och luftfuktighet. 
                   - Övermålningsbar: 24-48 timmar.
 

VOC: Överstiger inte 480g/l.

Teknisk data



Ytorna ska vara rena, torra och fria från olja, fett och andra föroreningar. 
Ta bort alla lösa flagor av rost och gammal färg så att du får en yta utan skarpa kanter. 
Jämna till skarpa kanter. 
Ytor som utsatts för kemikalier (syror, alkalier eller saltavlagringar) bör sköljas med rikliga mängder vatten eller  
ångtvättas. Svårt förorenade ytor ska rengöras med ett lämpligt tvättmedel.
 
 

Förarbete

Skaka och rör om i burken ordentligt innan användning. Förtunna inte.
 

Nytt stål, aluminium:
Prima nytt stål och aluminium med 1 lager OWATROL C.I.P och låt torka 24 timmar. 
För ytor utsatta för svåra klimatförhållanden påföres ytterligare 1 lager med OWATROL C.I.P.

Rent, lätt rostig eller nytt omålat rostigt stål:
Applicera 2 lager OWATROL C.I.P, låt torka mellan skikten.

Gamla mycket rostiga ytor: 
Applicera 3 strykninar OWATROL C.I.P, låt torka mellan skikten. 
 

ELLER
 

Applicera vått i vått med OWATROL OLJA tills rosten är helt mättad och låt torka i 24 timmar. Mättnad indikeras av en 
enhetlig glansigt utseende på ytan när oljan är torr. Applicera 2 lager OWATROL C.I.P, låt torka mellan skikten. 

Tidigare belagda ytor: 
Grunda utsatt metall fläckvis med 2 strykningar OWATROL C.I.P, låt torka mellan skikten. Applicera sedan 
trejde skiktet över hela ytan och låt torka.
 

Applicering

15 m² per liter.
 
 

Åtgång

Finns inga kända restriktioner.
 

Restriktioner
Rengör alla verktyg och utrustning med lacknafta medan de fortfarande är våta. 
Om de tillåts torka, använd färgborttagningsmedel. 
Förvara och underhåll utrustning enligt anvisningar från tillverkaren. 

OBS: Alla trasor, stålull etc. indränkta i OWATROL C.I.P kan självantända om de kasseras felaktigt. 
Trasor, stålull etc. måste mättas med vatten efter användning eller placeras i en förseglad, 
vattenfylld metallbehållare innan de kasseras.

Rengöring

Överbliven OWATROL C.I.P ska lagras i en mindre, lufttät metall eller glasbehållare.
Aktas från kyla och hög värme.

Lagring

Alla åtgärder har vidtagits för att säkerställa informationen i detta tekniska datablad.
OWATROL INTERNATIONAL kan inte garantera resultat, då vi inte har kontroll över de förhållanden under 
vilka våra produkter används. För ytterligare råd och information, vänligen kontakta vår tekniska avdelning 
med e-post på info@owatrol.com eller den lokala OWATROL agenten för ditt land.
Informationen ovan är korrekt vid tidpunkten för utfärdandet.
Alla andra OWATROL produkter som nämns i detta dokument bör användas enligt anvisningar på etiketten 
på förpackning och det tekniska databladet.

Generella instruktioner

Förvaras utom räckhåll för barn. 
SDB tillgängliga på www.owatrol.com
 
 

Säkerhet

Februari 2011
 

Utgivningsdatum

Vattengatan 1 
702 27 Örebro 
Tel: 019-446480 
nordland@nordland.se 
www.nordland.se

OWATROL® RA:85 is a trademark

Tips vid användning Täck allt du inte vill måla. 
Applicera i temperaturer mellan + 5 °C och + 35 °C. 
Applicera inte i direkt solljus eller på varma ytor.
 


