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CombiColor®  
Spray

PRODUK TINFORMATION

Rust-Oleum® CombiColor® Spray  är en grund- och 

toppfärg i en och samma produkt, baserad på en 

uretanmodifierad alkyd som har goda torkegenskaper 

även vid låga temperaturer. Produkten innehåller 

rostskyddspigment och är bly- och kromatfri.

CombiColor® Spray kan användas direkt på bart 

eller manuellt avrostat stål och ytor grundade med 

CombiPrimer® 3369/3380. Produkten är avsedd för 

mindre underhållsjobb eller ”touch-up”. 

CombiColor® Spray ska användas i lättare industriell 

miljö med normal luftfuktighet samt inomhus.

Rust-Oleum® 

TEKNISK DATA

Ytfinish   Högblank 
 Sidenmatt 
 Smidesjärn 
 Hammareffekt
 
Kulör   Se kulörkarta  

VOC-halt Original 535-540 g/l
VOC-halt Hammarlack 495 g/l

TORK TIDER VID 20°C & 50% REL .  LUF T-
FUK TIGHET

Hanteringsbar  4-6 timmar
Övermålningsbar >2 timmar
Full hårdhet 7 dagar

Täckning 
Teoretisk täckförmåga 2-3 m2/400 ml 
sprayburk. Praktisk täckförmåga beror på 
bl a underlagets porositet och råhet och 
materialsvinn vid applicering.
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PRODUK TDATA

FÖRBEREDELSE

Ta bort locket. Skaka kraftigt i minst en minut efter det att du 
hört ljudet från mixerkulan. Skaka också regelbundet under 
användning. Håll burken ca 25 cm från ytan och spraya genom 
att föra sprayburken fram och tillbaka i en jämn rörelse, med 
en lätt överlappning vid varje passering. För bästa resultat ska 
du hålla burken på samma avstånd från ytan, utan att stanna 
upp, när du sprejar. Applicera flera tunna lager med några 

minuters mellanrum för att uppnå tillräckligt täckande lager. 
Vänd burken upp och ner efter användning och tryck på spray 
knappen i 2-3 sekunder för att rengöra ventilen. 

För optimalt resultat ska den relativa luftfuktigheten 
understiga 85% och temperaturen på såväl sprayburk som 
underlag vara över 10°C.

APPLICERING

Appliceringsvillkor
Den omgivande luftens, underlagets och materialets tempe-
ratur skall vara mellan 10°C och 35°C, och den relativa 
luftfuktigheten understiga 85%. 

Viktigt
Undvik att applicera för tjocka lager eftersom detta kan 
orsaka problem med torkning samt ge rinnmärken. 
CombiColor® Spray kan appliceras på CombiColor® Original 
(i burk) inom 4 timmar eller efter 72 timmar. 

Rengöring  
CombiColor® Förtunning eller lacknafta.

Användarskydd 
Se säkerhetsdatablad samt varningstext på burken.

Lagring
Färgen håller i 5 år från tillverkningsdatum i oöppnad 
förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i 
direkt solljus och vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Storlekar
CombiColor® Spray finns i 400 ml aerosol.

Kulör    400 ml, 6 st/krt

Guld 7314SC.0.40

Silver 7315SC.0.40

Blå RAL 5010 7326SC.0.40

Mörk Grön RAL 6005 7337SC.0.40

Mörk Grön RAL 6009 7339SC.0.40

Ivory RAL 1015 7342SC.0.40

Röd RAL 3000 7365SC.0.40

Svart RAL 9000 7379SC.0.40

Svart Sidenmatt RAL 9005 7375SC.0.40

Svart Smidesjärn 7319SC.0.40

Vit RAL 9010 7392SC.0.40

Vit Sidenmatt RAL 9010 7394SC.0.40

Ljus Blå Hammarlack 7321SC.0.40

Svart Hammarlack 7376SC.0.40

Silver Grå Hammarlack 7384SC.0.40

Mörk Grå Hammarlack 7388SC.0.40

INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll 

frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad 

ersätter alla tidigare utgåvor. 

Uppdaterat 2022

Avlägsna fett, olja, lösa rostflagor och alla andra föroreningar 
från underlaget. Grundmåla helt eller fläckvis med rekommen-
derad CombiPrimer®. Mattera intakta färgskikt lätt för bästa 

vidhäftning. Ytan måste vara ren och torr under applicering. 
Galvaniserade ytor, zink-och aluminiumunderlag skall först 
grundas med CombiPrimer 3302 Häftgrund.


