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 2391 Prevalje 

Tehnična navodila                  RUSTPRIMER                           Stran 1 od 1     
 

1. Proizvodna deklaracija     
Thermoshield Rustprimer je osnovni premaz 
za korozijsko zaščito za zunaj in znotraj 
izdelan na bazi akrilnih smol.  
 
2. Področja uporabe 
Thermoshield Rustprimer se uporablja kot 
temeljni antikorozivni premaz za srednje 
obremenjene površine. 

 
3. Lastnosti proizvoda 
Ne vsebuje topil, svinca in kromatov. Je dobro 
oprijemljiv. Ta hitro sušeč temeljni premaz je 
odlična osnova za nadaljnje Thermoshield 
premaze 
 
4. Napotki za delo 

 
Podlaga 
Thermoshield  Rustprimer  lahko nanašamo na 
vse nosilne in čiste, suhe, rje in maščob 
očiščene kovinske površine (železne in jeklene 
površine.  
 
Priprava podlage 
Kovinske površine je potrebno očistiti in 
odstraniti rjo do čiste kovine, po možnosti s 
peskanjem. Po SA  SA 2½. Olje ali ostale 
maščobe odstranimo z nitro razredčilom ali 
acetonom. 
 
Nanašanje 
Thermoshield Rustprimer nanašamo z valjem, 
brizganjem ali čopičem. Pred uporabo in po 
prekinitvah dela je treba material temeljito 
premešati. Čas sušenja med posameznim 
nanašanjem naj bo vsaj 2 uri. Posuši se po 24. 
urah in doseže končno trdoto po 3-5. dnevih. V 
nobenem primeru ne uporabljajte 
Thermoshield Rustprimer, če je temperatura 
med nanašanjem in v času sušenja nižja od  + 
5°C. Ob uporabi brizgalnih naprav Airless 
upoštevajte navodila proizvajalca. V primeru 
uporabe pištolo z rezervoarjem moramo 
Rustprimer razredčiti 3-5% z deionizirano 
vodo.  
 

5. Poraba 
Poraba Thermoshield  Rustprimer-ja je ca.   
110g/m² (9 m²/kg) za učinkovito minimalno 
debelino sloja 50µm  
 
6. Čiščenje orodja 
Valje in čopiče takoj po uporabi temeljito 
sperite z vodo. Po uporabi brizgalnih aparatov 
je treba upoštevati tudi napotke proizvajalca. 
 
7. Barvni odtenki 
Thermoshield Rustprimer je na voljo v sivem 
odtenku.   
 
8. Skladiščenje in transport 
Thermoshield Rustprimer skladiščite in 
prevažajte v hladnem stanju, a brez 
izpostavljanja zmrzali. Odprte posode dobro 
zaprite in vsebino čimprej uporabite. Rok 
uporabe od datuma proizvodnje je 12 
mesecev. 
 
9. Oblika dobave 
5 in 12,5 litrske embalaže. 
 
10. Odstranjevanje odpadkov 
Ostanke ne smemo izlivati v kanalizacijo, vode 
ali zemljo. V recycling oddajte le povsem 
izpraznjene posode. Odpadkovna šifra št. 
080103, po odredbi EAK. 
 
11. Varnostni napotki 
Površine, ki jih ne nameravate obdelati, je 
treba zaščititi z ustreznimi ukrepi. Prav tako  je 
treba pred stikom z materialom zavarovati oči 
in kožo. Pri brizganju z brizgalnimi napravami  
je potrebno paziti, da se material ne vdihava. 
Hranite izven dosega otrok. Prav tako ne sme 
material priti v stik z živili, pijačo in krmili. 
Upoštevati je treba splošne predpise gradbene 
tehnike. Pridržujemo si pravico do sprememb, 
ki služijo izboljšanju proizvoda ali njegove 
uporabe. Z izdajo tega izvoda navodil 
postanejo vse prejšnje izdaje neveljavne. 
 
 


