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Teknisk datablad
Varenummer 0919

Rustbeskyttelse M
Tilsætningsmiddel til fremstilling af en
langtidskorrosionsbeskyttelsesbelægning med hhv.
Betofix RM
og Betofix R2

Til inden- og
udendørs brug

Forarbejdnings
-temperatur

Blandingstid

Anvendelsesområder
Korrosionsbeskyttelsestilsætning til
fritliggende eller fritlagt
armeringsjern og andre ståldele i
forbindelse med betonsanering.

Stryges på

Tørretid,
videre
behandling
efter 30 min.

Frostfrit og
køligt

Produktdata
Faststofindhold:
Densitet (g/cm³):
Viskositet (4 mm DIN-bæger):
pH-værdi:

Produktegenskaber

Arbejdsredskaber, rengøring

Remmers Rustbeskyttelse M er en
stærkt vandafvisende,
alkaliresistent polymerdispersion
tilsat aktiv rustbeskyttelse.

Pensel
Arbejdsredskaberne rengøres
straks med vand.

Forarbejdning

Leveringsform, forbrug,
opbevaring

Fjern rust på fritlagt armeringsstål,
til det er metallisk blankt (SA 2 ½).
Rør efterfølgende 2 vægtdele
Betofix RM eller Betofix R2 med
1,1 vægtdele Rustbeskyttelse M, til
der er fremkommet en homogen
masse, der kan stryges på. Påfør
den friske
korrosionsbeskyttelsessvumme på
armeringsstålet i et fuldt dækkende
lag på min. 1 mm. Efter mindst 30
min. påføres et andet lag frisk
korrosionsbeskyttelsessvumme.
Allerede efter 30 minutters ventetid
kan udbrudsstedet lukkes med
Betofix RM eller Betofix R2.

Opbevaringstid

Leveringsform:
Dunk K 1 kg, 5 kg

ca. 47 %
ca. 1,03
ca. 20 sec.
ca. 8
Nærmere informationer om
sikkerhed under transport,
opbevaring og omgang samt om
bortskaffelse og økologi findes i
det aktuelle sikkerhedsdatablad.
VOC-indhold

EU-grænseværdi for produktet
(kat. A/i/WB): maks. 140 g/l (2010).
Dette produkt indeholder
maksimalt 140 g/l VOC.

Forbrug:
Pr. m² stålflade ca. 0,7 kg
Rustbeskyttelse M og hhv. 1,3 kg
Betofix RM eller Betofix R2 (i to
lag)
Opbevaring:
Frostfrit, i lukkede
originalbeholdere, mindst 12
måneder.
Sikkerhed, økologi,
bortskaffelse
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Rustbeskyttelse M
Produkt til korrosionsbeskyttelse af
armering i kombination med Betofix
RM eller R2

Forskydningsmodstand:

NPD

Korrosionsbeskyttelse: Bestået
Farlige
stoffer:

NPD

Ovenstående oplysninger er baseret på den nyeste
udvikling og tekniske viden inden for vort
anvendelsesområde.
Da anvendelse og forarbejdning ligger uden for vor
indflydelse, kan producenten ikke drages til ansvar som
følge af indholdet i dette datablad. Informationer, som går
ud over eller afviger fra indholdet i dette datablad, kræver
moderselskabets skriftlige godkendelse.
Vore almindelige forretningsbetingelser er gældende i alle
tilfælde. Med udgivelsen af dette datablad bortfalder alle
tidligere tekniske datablade.
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