
ELASTISK, BLANK ALUMINIUMFÄRG

RA.85 är en mycket flexibel, icke-rostande aluminiumfärg som har samma djupgående och vidhäftande egenskaper 
som OWATROL OLJA. RA.85 ger ett långvarigt skydd till den behandlade ytan.  
RA.85 har en utmärkt slitstyrka. Tål kemiska angrepp och är perfekt i aggressiva klimatförhållanden där en  
högresistent yta krävs. 
Produkten är ursprungligen utvecklad för sjöfarten där den blev en favorit för bl.a lastrumsmålning. 
RA.85 är godkänd målning för målning av spannmålstransporter..

Produktbeskrivning

- Utmärkt motstånd mot väder och vind.

- Säker att använda i oventilerade utrymmen - avger inga farliga ångor. 

- Tål temperaturer upp till +175 ° C. 

- Utmärkta ljus- och värmereflekterande egenskaper. 

- Fäster utomordentligt väl på metall.

- Blästrade ytor kräver inte en omedelbar behandling - lätt rostbeläggning kommer inte 
  påverka dess prestanda eller slutgiltliga resultatet.

- Kan använd på alla järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller - aluminium, koppar, stål, järn etc.

- Förzinkade ytor kräver ingen förbehandling före applicering.

- Högglansfinish. 

- Mycket elastisk - Kommer inte spricka, flaga eller ge blåsor.

Egenskaper

- Inomhus och utomhus.
- Horisontella och vertikala ytor.
- Grindar, staket, konstruktionsstål, lagringstankar, släpvagnar etc.
 

- Bildelar - avgasrör, stötdämpare, fälgar etc. 
- Maskiner, pumpar, el, VVS, båt (kölsvin) etc. 
- Alla träytor. 
- Plastytor 

Användningsområden

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

Verktyg

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

Tips vid användning

Yta: Blank. 

Bindemedel: Owatrol Oil. 

Lösningsmedel: Lacknafta. 

Viskositet: Vätska. 

Specifik vikt: (vid 20 ° C): 0,958 ± 0,05 vid 20 ° C. 

Fysikaliskt tillstånd: Flytande. 

Fastämneshalt: 49% ± 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, 20L. 

Färg: Silver.
 

Torktider:  - Yttorr: 12 timmar. 
                   - Helt Torr: 24 timmar, beroende på temperatur och luftfuktighet. 
                   - Övermålningsbar: Tid: 24-48 timmar.
 

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (kat. A / i): 500 g / liter. (2010). Denna produkt innehåller max 495 g / liter. VOC.

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 tvättas med rikliga mängder vatten eller ånga. 
Svårt förorenade ytor ska rengöras med ett lämpligt tvättmedel.
 
 

Förarbete

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

Nytt stål, aluminium eller galvaniserade ytor:
Prima nytt stål och galvaniserade ytor med 1 lager OWATROL OLJA och låt torka 24 timmar. Applicera 1 skikt av RA.85. 
För nya metallytor under förutsättning att aggressiva klimatförhållanden gäller, ett 2: a skikt. 

Rent, lätt rostitg eller nytt omålat rostigt stål:
Applicera 2 lager RA.85. Låt torka mellan skikten.

Gamla mycket rostiga ytor: 
Applicera vått i vått med OWATROL OLJA tills rosten är helt mättad och låt torka. Mättnad indikeras av en enhetlig 
glansigt utseende på ytan när oljan är torr. Applicera 2 lager RA.85. Låt torka mellan skikten. 

Tidigare belagda ytor: 
Punktprima all exponerad metall med OWATROL OIL * eller 1 lager RA.85 beroende på graden av rost och låt torka. 
Applicera 2 lager RA.85 över hela området, låt torka mellan skikten.
 
 

Applicering

18 m2 per liter.
 
 

Åtgång

Underhållet är enkelt och frekvensen kommer att bero på de betingelser som den belagda ytan är utsatt för. 
Rengör alla ytor som ska beläggas ordentligt så att olja, fett och andra föroreningar avlägsnas från underlaget. 
Ta bort alla lösa partiklar och jämna till skarpa kanter. 
Applicera en strykning av RA.85 på områden där metall eller rost lyser igenom, låt torka. 
Om så önskas kan ytterligare en strykning av RA.85 appliceras på hela ytan.
 
 

Underhåll

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 RA.85 kan självantända om de kasseras felaktigt. 
Trasor, stålull etc. måste mättas med vatten efter användning eller placeras i en förseglad, 
vattenfylld metallbehållare innan den kasseras.

Rengöring

Överbliven RA.85 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.  
Andas inte in ångor.  
Undvik kontakt med hud och ögon.  
Vid förtäring, framkalla ej kräkning: kontakta genast läkare och visa förpackning eller etikett. 
SDB tillgängliga på www.owatrol.com

Säkerhet

Maj 2012
 

Utgivningsdatum

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

OWATROL® RA:85 is a trademark


