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Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44 
 
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne  
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte. 

 

 

RBG-80 
Grunder Rødbrun 
 
 
Beskrivelse: Hurtig tørrende modificeret alkyd primer til generel priming i alkyd baserede malingssystemer i mildt til moderat 
korrosivt miljø. Forsegler alle overflader, hvorfra rust er fjernet. 
 
Anvendes ved montage på spær, karme og garageporte af stål, autoværn, jern-og ståldele, karosseridele og autoreparationer. 
Giver en glat, porefri overflade, tørrer hurtigt og er overlakerbar med alle laktyper efter 8 timer. 
 
Kan anvendes udendørs uden overlakering i ca. 6 måneder og giver korrosionsbeskyttelse efter DIN 50021 og DIN 53167. 
 
Egenskaber: 
• varmebestandig op til 80°C - kortvarigt til 120°C 
• tørrer hurtigt 
• effektiv rustbeskyttelse 
• til alle metalemner 
• til inden-/ udendørs brug 
 

Anvendelse: OMRYSTES GRUNDIGT INDEN BRUG 
Ryst dåsen grundigt ca. 2 min indtil kuglen kan høres ramme dåsens sider. Spray i afstand af ca. 20 cm.  Spray i cirkel eller 
krydsmønster i flere tynde lag. 
 
Behandling af emner: Rustne flader skal slibes eller behandles med stålbørste, således at al løstsiddende rust fjernes. Tørretid ved 
lufttørring ved ca. 20°C. Støvtør efter 15-20 min. Fingertør efter 30-40 min. Gennemtør efter ca. 16 timer. Anbefalet lagtykkelse: 
40-80µ. 
Overfladen skal være helt ren og tør. 
 
Tekniske data:  
Varenr./indhold:  07605   Spray 
Vægt:  380g 
Farve:  Rødbrun 
Rækkeevne:  2,8 - 3,0 m

2 

Støvtør/hærdet:  15-30 min./16 timer 
Salttågetest:  500 timer efter DIN 50021 og 53169 
Mal-kode (1993):  4-3 
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Tlf.: +45 86 82 64 44 
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