GEBRUIKSAANWIJZING
RustTique geeft uw projecten een echt roest uiterlijk! Deze speciaal ontwikkelde verf bevat ijzerdeeltjes die
door de activator vloeistof echt gaan roesten. RustTique is zowel binnen als buiten decoratief toepasbaar.
RustTique is toepasbaar op vrijwel iedere ondergrond, waaronder stucwerk, gipsplaat, hout, metaal en
kunststoffen. Gebruik op kaal metaal en kunststof eerst een geschikte grondverf. Buiten zal de roestwerking
in de loop der jaren in lichte mate doorzetten, net als onbehandeld ijzer in de buitenlucht.
Benodigdheden:

RustTique Coating
RustTique Activator

RustTique Clearprotect
Kwasten, verfrollers, etc.

Tips:

Wij raden u aan een proefpaneel te maken zodat u bekend bent met de werking van RustTique verf.
Enkel schoon gereedschap gebruiken. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Maak het werk in een keer af zonder onderbreking en ga niet terug naar een eerder voltooid werk.
Dek de grond goed af met stucloper of karton en plak deze goed langs de randen af bij de muurkant,
of zet het voorwerp wat u wilt behandelen midden op een flink stuk karton of stucloper.
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Zorg er voor de de ondergrond droog is. Breng de RustTique BaseCoating aan met een kwast
of verfroller, na droging licht opschuren. Van beneden naar boven werken geeft het mooiste
resultaat. De verf mag desgewenst onregelmatig worden aangebracht, dikke en dunne gedeeltes
zorgen voor een natuurlijk effect.
Belangrijk: De speciale RustTique Coating bevat echt ijzer, blijf daarom tijdens het opbrengen
de verf roeren zodat de ijzerdeeltjes niet naar de bodem zakken.
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Na een droogtijd van ca. 4-6 uur kan de RustTique Activator worden aangebracht. Aanbrengen
met kwast, roller of spons, afhankelijk van het gewenste eindresultaat.
Let op: De mate van roest is afhankelijk van de hoeveelheid activator die wordt aangebracht.
Binnen 2 uur ziet u al de roestwerking. Deze roestlaag vormt zicht echter langzaam, het
eindresultaat is na ± 10 uur te bewonderen. Breng dan nogmaals de RustTique Activator aan
om een mooi dekkend effect te krijgen. Dit kunt u tot wel 4 keer herhalen, tot het gewenste effect
is bereikt.
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De laatste behandeling is het aanbrengen van de speciale RustTique ClearProtect. Dit kan
vanaf 8 uur nadat de activator is aangebracht. Deze coating zorgt er voor dat het roestproces
stopt en het oppervlak niet meer afgeeft. Breng 1 a 2 dunne lagen aan.
Let op: Nat heeft de coating een melkachtig uiterlijk, dit trekt weg tijdens het drogen.

Koel, droog en vorstvrij bewaren Buiten bereik van kinderen houden Uitsluitend gebruiken op goed geventileerde
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