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Produktbeskrivning RUST-OLEUM® HARD HAT Halkskyddsspray 2400 är baserad på en snabbtorkande 
akrylmodifierad kort soyaoljealkyd. De kulörsatta varianterna innehåller bly- och kromatfria 
pigment och en speciell halkskyddstillsats. 
 

Rekommenderat 
användningsområde 

 

RUST-OLEUM® HARD HAT Halkskyddsspray 2400 kan användas på metall, betong, 
keramiska underlag, trä eller förbehandlade befintliga färgbeläggningar. Stål ska grundas med 
2169 eller 2182. RUST-OLEUM Halkskyddsspray 2400 är avsedd för mindre 
underhållsarbeten eller bättringsjobb. RUST-OLEUM Halkskyddsspray 2400 kan användas 
inomhus eller utomhus i lättare industriell miljö där halkskyddsegenskaper krävs. 
  

Teknisk data Utseende: 
Kulör: 
Drivgas:  
VOC-halt: 

sidenmatt 
se kulörkarta 
Butan/propan 
524-538 g/l 
 

Torktider  
Klibbfri: 
Beröringstorr:  
Övermålningsbar: 
Full hårdhet: 
 
Värmebeständighet:
 

Vid 20° C / 50% RH 
20 minuter 
60 minuter 
Efter 1 timma (med samma produkt) 
7 dagar 
 
100° C (torrt), över 65° C kan missfärgning uppstå 
 

 

Sträckförmåga Teoretisk: 2,5 m² per aerosol vid 25 µm torrfilmstjocklek  

 Praktisk: Praktisk åtgång beror på faktorer som underlagets porositet, råhet och 
materialsvinn vid applicering. 
 

Ytförbehandling Avlägsna smuts, fett, olja, lös rost och alla andra föroreningar från underlaget på lämpligt sätt. 
Mattera intakta färgskikt lätt genom lätt slipning. Underlaget ska vara rent och torrt vid 
applicering.  
 

Anvisningar för bruk Avlägsna skyddshatten. Skaka energiskt under minst en minut efter det att ljudet från 
blandningskulorna har börjat höras. Skaka regelbundet under användning. Håll burken ca 25 
cm från underlaget. För burken i en fram- och tillbakagående rörelse parallellt med underlaget. 
Säkerställ att burken är i rörelse när munstycket trycks ned för att undvika rinningar. Applicera 
flera tunna skikt med ett par minuters mellanrum för att uppnå erforderlig filmtjocklek. 
Efter användning sprutas munstycket rent under 2-3 sekunder med burken i uppochnedvänt 
läge.   
 

Att beakta  Ej avsedd för användning i våtutrymmen som badrum eller på underlag som regelbundet 
kommer i kontakt med vatten. 
 

Appliceringsvillkor För bästa resultat ska den relativa luftfuktigheten vara under 85 % och burkens temperatur 
över 10° C. 
 

Användarskydd Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken. 

Lagringsduglighet 3 år från tillverkningsdatum om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus vid 
temperatur mellan 5° och 35°C. 

 


