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RD-MONOGUARD
PRODUCTPROFIEL

OMSCHRIJVING :

Watergedragen, hoogperformante anticorrosieprimer en -eindlaag. Op basis van
acrylaatpolymeren en speciale anticorrosiepigmenten. RD-MONOGUARD beschermt
staal tegen corrosie en weersinvloeden.

KENMERKEN :

Door de hoogkwalitatieve pigmenten biedt RD-MONOGUARD een heel goede
buitenduurzaamheid. Een dunnere laagdikte is nodig om, vergeleken met andere
traditionele systemen, eenzelfde niveau van bescherming te bereiken.
RD-MONOGUARD is een uitstekende oplossing voor lichte en zware renovaties.

ONDERGRONDEN :

Staal , gegalvaniseerd staal

SYSTEEM :

Voor lange termijn bescherming zijn 2 lagen aangewezen. Indien specifieke,
bijkomende eigenschappen worden gewenst, kan het product overschilderd worden met
elke eindlaag uit het RD-Coatings gamma.
Voor middellange termijn bescherming volstaat één laag RD-MONOGUARD met een
eindlaag.
Op reeds geschilderde ondergronden is één laag voldoende, indien enkel een esthetische
opknapbeurt wordt gewenst.
1 laag rechtstreeks aan te brengen op verouderd, gegalvaniseerd staal.

VERWERKINGSGEGEVENS

VOORBEREIDING
ONDERGROND :

De ondergrond dient ontroest (norm Sa2,5 of St2), droog, ontvet en ontstoft te zijn.

VERWERKINGSCONDITIES :

Buiten : bij droog weer
Omgevingstemperatuur : minimum 5° C
Relatieve luchtvochtigheid : maximum 80 %

APPLICATIEMIDDELEN :

Borstel - rol – airless

VERDUNNING :

Niet verdunnen

REINIGING :

Water

VERBRUIK :

5 m²/L per laag van 85 µm droge laagdikte

BIJZONDERHEDEN : Goed mengen voor gebruik
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TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :

Glansgraad +/- 60 (Gardner 60°)

KLEUREN :

Wit - andere kleuren op aanvraag

DENSITEIT :

1,15 +/- 0.05

VASTE STOF :

Gewicht : 51 % +/- 2 %
Volume : 43 % +/- 2 %

VOS GEHALTE :

45 g/l

VLAMPUNT :

n.v.t.

VISCOSITEIT :

30 - 50 P (Brookfield 20 Rpm)

DROOGTIJD :

Stofdroog : 2 uren
Overschilderbaar : min. 4 uren (wanneer verwerkt bij 20 °C)

VERPAKKING :

1 L - 5 L – 10 L – 20 L

BEWARING :

12 maanden, indien vorstvrij bewaard

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag.

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een
richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid.
Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.

