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Na powierzchnie oczyszczone z rdzy do stopnia czy-
stości St 3 według PN ISO 8501-1:1996. Polrust® wią-
że się z podłożem fizycznie i chemicznie, tworząc po 
wyschnięciu doskonały podkład pod nawierzchniowe 
farby dekoracyjne.

Jako farba ochrony czasowej - jedna warstwa może 
chronić przed korozją od kilku do kilkunastu miesięcy 
(w zależności od warunków eksploatacji).

Do ochrony wieloletniej - jako podkład w zestawach 
z innymi materiałami malarskimi. Najdłuższą odpor-
ność korozyjną wykazują zestawy z farbami alkido-
wymi, chlorokauczukowymi i akrylowymi. Na podkład                   
z Polrustu® można nakładać szpachle (akrylowe, epo-
ksydowe itp.).

Polrust® jest stosowany tam, gdzie ze względów tech-
nicznych lub ekonomicznych nie można przygotować 
podłoża obróbką strumieniowo-ścierną.

Polrust® przynosi wymierne efekty ekonomiczne: 
oszczędza czas i pieniądze, gdyż pozwala wyelimino-
wać znaczną część kosztów mechanicznego przygoto-
wania powierzchni przed malowaniem.

Polrust® jest niezastąpiony przy malowaniu skorodo-
wanych bram, krat, siatek, płotów, barierek, rur, blach, 
kątowników, a także kratownicowych konstrukcji sta-
lowych hal, wiat itp.

MALOWANIECZYNNOŚCI WSTĘPNE
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SPOSÓB UŻYCIAZASTOSOWANIA KORZYŚCI

WODOROZCIEŃCZALNA FARBA STALOWYCH I ŻELIWNYCH
SKORODOWANYCH POWIERZCHNI

DO MALOWANIA

Z podłoża skorodowanego należy usunąć rdzę luźno 
związaną z podłożem oraz łuszczące się stare farby. 

Podłoże pokryte zendrą walcowniczą schropowacić. 
Szczególnie dokładnie oczyścić i wygładzić zadziory        
i spawy. 

Każde podłoże przed malowaniem zmyć dokładnie 
roztworem wodnym preparatu Ekosolwent® w celu 
usunięcia zanieczyszczeń i zatłuszczeń. W środowi-
skach agresywnych korozyjnie (wielkomiejskie lub 
przemysłowe) należy podłoże dokładnie spłukać 
wodą w celu wymycia soli i pyłów pochodzących z za-
nieczyszczonej atmosfery. 

• Podłoże skorodowane zaleca się malować wilgot-
ne, niecałkowicie wyschnięte po myciu. Najko-
rzystniej jest malować w temperaturze 15-30OC. 
W czasie upałów należy schłodzić podłoże zimną 
wodą do temperatury poniżej 30OC. 

• Polrust® przed użyciem dokładnie wymieszać. Far-
ba ma lepkość przeznaczoną do nakładania pędz-
lem.  W razie potrzeby lepkość dostosować wodą 
pitną   w ilości do 5%. Porust® nanosić pędzlem, 
wałkiem, natryskiem lub przez zanurzenie. 

• W zwykłych warunkach atmosferycznych (tempe-
ratura 20  23OC, wilgotność powietrza 50   5%), 
pyłosuchość uzyskuje się po 30 min., a suchość 
w dotyku po 1h. W czasie wysychania powłoka 
Polrustu® zmienia barwę z beżowej na czarną. 
Po wyschnięciu powstaje czarna trwała powłoka 
ochronna, na którą można nanosić dekoracyjne 
farby nawierzchniowe. 

• Pełne wyschnięcie następuje po 8 h. W niskiej 
temperaturze i dużej wilgotności otoczenia, czas 
schnięcia może ulec wydłużeniu.

• Wydajność malowania do 10 m2/l. W zależności 
od rodzaju rdzy, chropowatości podłoża, kształtu 
i rodzaju konstrukcji oraz metody aplikacji, wydaj-
ność praktyczna może się zmniejszyć.
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