
     

                                                   RUST-OLEUM MATHYS 

                                                                 best solutions in paints & coatings  

 

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring.    
De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat.    
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår 
ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med 
sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside eller som kan rekvireres på tlf. nr. 9712 7266  
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PRODUKT DATA                          2990 STAINBLOCKER 

 

BESKRIVELSE 
RUST-OLEUM Hard Hat Spray 2990 Stainblocker er en mat hvid højpigmenteret maling baseret på en 

blødgjort acrylharpiks til permanent isolering af stænk, pletter og skjolder fra nikotin, sod, tjære, rust,  
fugt, graffiti og meget andet.   

 
ANVENDELSE 
RUST-OLEUM Hard Hat Spray 2990 Stainblocker er en reparationsmaling, som kan påføres direkte på 

lofter, pudsede flader, cement, træ, beton, tapet, eksisterende maling o.m.a.  
RUST-OLEUM Hard Hat Spray 2990 Stainblocker anvendes som topmaling men kan også genbehandles 

med standard vægmalinger.   
 

TEKNISKE DATA 
Udseende: Mat 

Farve: Hvid 

Drivmiddel: Propan/Butan 

VOC-indhold: 538 g/l 

Mal-kode: 2-3 
 

Tørretider   20°C / 50% r.h. 

Klæbefri:   5 min. 

Genbehandling:   Våd-i-våd / efter 30 min. 

Gennemhærdet:   24 timer 

 
Rækkeevne 
Teoretisk: 2,1 m² pr. spray ved 30 my tørfilm. 

Praktisk: Afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt  
materialespild under påføring. 

 
OVERFLADEFORBEREDELSE 
Fjern fedt, olie, snavs, løst rust, og al anden overfladeforurening på passende måde. Matslib  
eksisterende malingslag i god stand for ordentlig vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør  

under påføring. 
 

BRUGSANVISNING 
Fjern hætten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres og rystes jævnligt 
under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med over-
fladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør 
flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå tilstrækkelig filmtykkelse.  
Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent 
drivmiddel ud. 
 

ARBEJDSBETINGELSER 
Luftfugtighed max. 85%, dåsens temperatur min. 0°C.  

 
SIKKERHEDSINFORMATION 
Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på dåsen.  

 

HOLDBARHED / OPBEVARING 
3 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt  
og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C. 
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