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Rust On  
Finisaj decorativ pentru interior cu efect de patina antique 

 
 
CARACTERISTICI GENERALE : 
 
     Colectia Rust On este  o conceptie de  finisaje cu pigmenti metalici,rasini acrilice si alti 
pigmenti speciali care creeaza un efect placut de rugina. Finisajele obtinute cu acest produs 
creeaza un efect de imbatranire a suportului care poate varia in functie de tehnica de aplicare si 
de pregatirea suprafetei.  
 

     Rust On permite creearea unui efect de rugina fara a folosi alte produse care ar putea pune 
in pericol sanatatea aplicatorului sau fara a afecta in vreun fel stratul suport.Efectele create difera 
in functie de tehnica de aplicare,culoarea aleasa sau pregatirea suprafetei. 

 

PRODUSUL : 

    Rustonul este prezentat in mai multe culori: 

       • Ruston Rosu  

       • Ruston Verde  

       • Ruston Albastru  

       • Ruston Perla  

 

UTILIZARI : 

 
    Este recomandat pentru decorarea de interioare de prestigiu ca pe cele mai moderne si actuale 
tendinte in domeni. 

 

PREGATIREA SUPRAFETEI: 
 
      Suprafetele trebuie sa fie perfect netede ,uscate si stearse de praf. Se recomanda folosirea 
unei amorse acrilice Nova Primer diluata cu 50% - 80% apa, depinzand de puterea de absorbtie a 
suprafetei indicata sau o amorsa recomandata de specialisti . 
 
MOD DE APLICARE : 
 
      Dupa aprox. 8 ore se aplica un strat de Ruston Fondo nediluat cu o gletiera de inox pe toata 
suprafata . 
      Dupa alte  8 ore se aplica cel de al doilea strat de Ruston Fondo nediluat tot cu gletierea de 
inox , incercand sa creati o suprafata neregulata , asemanatoare cu un perete antic . Dupa cateva 
minute tot cu gletierea se uniformizeaza suprafata pentru a deveni mai compacta .  
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     Ca alternativa se poate aplica si o mana de Marmorino KS pigmentat conform paletarului Rust 
On intr- un strat gros sau intr- un strat subtire cu o gletiera de inox. 

      Dupa 24 ore se aplica primul strat de Ruston Baza cu gletierea de inox folosind cu miscari 
circulare eliminand surplusul. 
      Dupa aprox. 8 ore se aplica cel de al doilea strat de Ruston Baza cu gletirea de inox folosind 
miscari circulare si eliminand surplusul.  

 

TIMP DE USCARE  : 24 de ore in functie de tipul  de substrat si rata de absorbtie . 

 RECOMANDARI : 

      In timpul procesului de aplicare produsul trebuie protejat de frig si de modificari mari de 
temperatura . 

      Nu se aplica la o temperatura mai mica de + 5°C si mai mare de + 35°C. 

 

PUTERE DE ACOPERIRE :  
      Ruston Fondo : 1 kg / mp in doua straturi in functie de textura si de porozitatea suprafetei . 
      Ruston Baza :   8- 10 mp / litru in doua straturi . 
 
 
MOD DE PREZENTARE : 
 
       Recipiente : Ruston Baza -  1 lt ,  2,5 lt  
                         Ruston Fondo - 1kg, 5 kg , 20 kg  . 
 
TERMEN DE VALABILITATE: 
 
       Produsul ambalat este garantat timp de 24 luni daca este pastrat in ambalajul original la 
temperaturi intre +5 °C si + 35°C . 
 
 
SECURITATE : 

     Contine maxim 190 g / litru  compusi organici volatili . 
     Aruncati materialul de ambalare rămas gol, în conformitate cu legile locale. Păstrati produsul 
departe de accesul copiilor si într-un loc aerisit. 
În caz de contact cu ochii, spalati imediat cu apă. În caz de ingestie a produselor, consultati 
imediat un medic arătându-i poate sau eticheta produsului. Nu lăsati deseuri în sistemul de 
canalizare, cursurile de apă si pe pământ. 
     NB-Informatiile raportate în această fisă tehnică vine de la cea mai buna experienta a noastra, 
dar acest lucru nu implică nici o responsabilitate  a companiei noastre pentru aplicatii de acest 
produs, fără controlul nostru. 
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