
Toepassing : Impregneer-en fixeerlaag voor roestige ondergronden en als hechtlaag voor diverse ondergronden, o.a. ver-
weerd verzinkt staal 

Kenmerken  : Penetreert zeer sterk in roest 
Fixeert en verzadigt de roest 
Door afsluitende werking passief roestwerend 
Bevat lijnolie 
De ondergrond behoeft niet gestraald te worden, Perkoleum Roestfixeer gebruikt de roest om een goede hech-
ting te bewerkstelligen 

ROESTFIXEER 

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 
te zijn.  
 
Dikke lagen (ondraagkrachtige) roest verwijderen met staal-
borstel, roterende borstel en/of grof schuurpapier. 
 
Let op: vervuilde doeken uitsluitend in een gesloten container 

of buiten bewaren i.v.m. broeigevaar.   

 Eigenschappen 

 Verwerking 

 Ondergrondvoorbehandeling 

Basis  : Alkydhars en lijnolie 

Kleur  : blank 

Dichtheid 20°C : ca. 0,88 kg/ltr.  

Laagdikte   : ca. 35 mu. droog  

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 6 uur. 

Overschilderbaar : na ca. 48 uur. 

Glans  : n.v.t. 

Vastestofgehalte : ca. 38 vol%.  

Theor.rendement : 10-20 m² per liter (indien nodig enkele 
malen ‘nat-in-nat’, om de achtergeble-
ven roest zoveel mogelijk te verzadi-
gen).  

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij 
vorstvrije opslag tenminste 12 maan-
den. 

 Verwerkingsmethoden 

Verwerkingstemp.  : Niet verwerken beneden 5°C en bo-
ven een RV van 85%  

Reinigingsverd. : Verdunner 3210 

Kwast/roller    

Verdunning  : Verdunner 3210 
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Algemene Informatie 

Het veiligheidsinformatieblad  7805  is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.pkkoopmans.nl 
 

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. PK Koopmans Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisge-

ving  wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het  

productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de on-

dergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergron-

den, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken 

van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor 

geleden (vervolg)schade.  
 

PK Koopmans Lakfabrieken  BV, Postbus 4 , 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-411292 


