UNITED 403 (404,405) TRIUMPH
Suojaava pinnoite + primeri
Betonin, muurausten, metallien, puun ja muovien suojaukseen sekä reikien ja
ja murtumien korjauksiin. Toimii samalla neutraalina pohjustusaineena kaikille
pinnoitteille ja maaleille. Kuivuttuaan tuote kovettuu pinnaksi, mikä suojaa
tehokkaasti korroosiolta, kosteudelta, kolhuilta ja säiden rapauttavalta vaikutukselta. Soveltuu myös lopulliseksi pinnaksi. Erityisen riittoisaa.

OMINAISUUDET
* Soveltuu kaikille maalaamattomille metallipinnoille.
Myös alumiinille ja galvanoiduille pinnoille.
* Erinomainen suoja-aine betonille, muurauksille,
tiili- ym kivipinnoille
* Soveltuu myös puulle ja muoville
* Sekoittuu hyvin sementtiin, täyttää ja tiivistää
halkeamat ja murtumat
* Voidaan päällystää lähes millä tahansa maalilla tai
pinnoitteella
* Vesiliukoinen
* Voidaan asentaa kosteissa olosuhteissa
* Ei sisällä öljypohjaisia liuottimia eikä happoja
* Ei sisällä lyijyä
* Ei sisällä karsinogeenejä
* Teoreettinen riittoisuus: n. 50 m² litralla

TEKNISET TIEDOT
* Stabiili, ei reaktiivinen
* Ominaispaino 1,2 (1,2 kg/litra)
* Kiehumispiste +100° C
* Syttymispiste: ei ole
* Erittäin hyvä kiinnittyvyys
* Kestää kuumia ja kylmiä lämpötiloja (+175ºC)
* PH 4-5
* Erittäin hyvä vastustuskyky vedelle, emäkselle ja
suolalle; kohtalainen hapoille
* VOC 2,9% (2-butoksietanoli; kts käyttöturvallisuustiedote). Kuiva-ainepitoisuus 75%.
* Vältettäviä aineita: voimakkaasti hapettavat hapot
Värit: 403 punaruskea, 404 harmaa, 405 musta
Sisältö: 1 gallona (n. 3,8 l)
Valmistusmaa: USA

YLEISET ASENNUSOHJEET:

BETONI, MUURAUKSET, ALTAAT,
VESIVUODOT
1. Avataan loveamalla kannen alareuna reikien kohdalta.
1. Voidaan käyttää sekä uudelle että vanhalle
2. Suojattava pinta puhdistetaan irtonaisesta maalista, karstasta
betonille. Vanha betoni on puhdistettava
ja liasta esim teräsharjalla tai konetyökaluilla.
huolellisisesti öljystä ja rasvasta sopivilla
3. Jos pinta on galvanoitua metallia, joka on ollut käytössä alle
liuottimilla.
vuoden, se käsitellään liuoksella, jossa on 1 osa United 18
2. Paikkaa suuret murtumat ja reiät ja anna
puhdistusainetta ja 2 osaa vettä. Pinta huuhdellaan hyvin.
korjausten kuivua täysin.
4. Ruostuneet kohdat pohjamaalataan Triumph 303:lla.
3. Jos Triumph 400 käsittely viimeistellään
5. Ennen asennusta tuote sekoitetaan huolellisesti.
uretaani- tai epoksipinnoitteella, levitetään
6. Levitys ruiskulla, telalla tai pensselillä.
vain yksi ohut (n. 40 µm märkä, 25 µm kuiva)
7. Ruiskulevityksessä voidaan ohentaa vedellä max 20%
kerros.
8. Suositus 2 käsittelyä: 1. kerros 10-25 µm, kuivumisaika 2-4 h.
Kuivumisaika 24 h ennen pinnoitusta.
Toinen kerros 25-50 µm (Triumph 303 korvaa 1. käsittelyn). 4. Jos altaita yms säiliöitä pinnoitetaan, on kui9. Asennuslämpötila +10-+40° C
vumisaika 36 tuntia ennen altaan täyttämistä.
10. Työvälineet puhdistetaan vedellä.
5. Betonilattian vuotojen ja halkeamien tukki11. Vaarallista nauttia, ei lasten käsiin. Ruiskulevityksessä käymiseksi sekoita Triumphiin 5% sementtiä ja
tettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Käytettävä aina kumipinnoita seoksella koko lattia ja n. 25 cm
tai muovihansikkaita. Kts käyttöturvallisuustiedote.
korkeudelta seinät. Kuivumisaika 12 tuntia.
12. Suositeltavat ruiskut: Ilmallinen Binkes 18 tai vastaava, neula 63 A. 10-15 psi paine, atomisaatio 45-50 psi. Letku 3/5”. Reikien paikkaaminen: metallit, puu, muovi
Ilmaton: Graco 208-327 tai vastaava. Suutin 0,013 - 0,019 “ 1. Poista lika, karsta, rasva ym.
2000-2500 psi paine. Pumppusuhde 30:1. Letku 1/4”.
2. Ruostunut metalli esikäsitellään Triumph
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303:lla.
3. Leikkaa lasikuitukankaasta pala, joka peittää
reiän reilusti joka puolelta.
4. Kyllästä kangas Triumph 400:lla ja aseta se
reiän päälle.
5. Anna kuivua 12 tuntia ennen käyttöönottoa.

