
 

ZINSSER  ALLCOAT EXTERIOR SATIN

Outdoor paint for all surfaces
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®

Excellent colour retention

Weather resistant

Can be applied to different types of surfaces

Flexible coating

Recoatable in 1 hour



ZINSSER® ALLCOAT EXTERIOR SATIN
OPIS
Developed for the durable decoration of wood, metal, masonry, plastic, concrete and façade
cladding. Self-priming, sanding is unnecessary. Protects dry coating against contamination
by mould. ALLCOAT® Exterior Satin is not a rust inhibitive product, apply only on previously
protected metal.

ZALECANE UŻYCIE
Developed for all outside surfaces, ALLCOAT® Exterior Satin is ideal for use on wood, plastic,
galvanised metal, steel, façade cladding, weathered bitumen, plaster, brick, stone, concrete,
and more. ALLCOAT® Exterior Satin can be used as a primer and adheres directly on existing
glossy coatings without the need for sanding. A separate primer is unnecessary for most
applications. ALLCOAT® Exterior Satin provides superb resistance to cracking, blistering,
flaking, rain, and severe weather conditions.
Two-layer system: The first layer of ALLCOAT® Exterior Satin works as a primer and seals the
surface. The top layer completes the sealing process. Where necessary, apply Zinsser B-I-
N® to bleeding knots and resin streaks. For new
or unpainted cedar, redwood, or other resinous timbers prime with Zinsser Cover Stain®.

DANE TECHNICZNE
Gęstość:  1,25
Stopień połysku:  Satyna
Stopień połysku w 60:  45 - 65%
Zawartość substancji stałych
objętościowo:

 
40%

Paroprzepuszczalność:  Sd = 0,18 m (V2 EN ISO 7783)

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%
Do użytku:  1 h
Do przemalowania:  1 h
Pełne utwardzenie:  7 days

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO
100 µm/coat

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO
40µm/coat

ZUŻYCIE TEORETYCZNE
8 - 12 m²/l/coat

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE
Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the
substrate. On porous surfaces coverage will be reduced e.g. sawn timber - 4-8 m² per litre. A
normal application consists of two layers. Apply an extra layer to areas with high exposure
such as window sills and eaves.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
The surface must be clean, dry and free of dust, dirt, grease, oil, wax, mould, glue residues,
etc. Remove old non-adhering layers of paint. Clean the surface using Rust-Oleum ND14.
Use Mathys AMW concentrate to remove algae and mould.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Mix carefully before use.

WARUNKI APLIKACJI
> 10°C, < 85% R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL
Apply with brush with synthetic bristle

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK
Apply with synthetic roller

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY
Nozzle: 0.017 / Pressure: 140 - 170 bar

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ
Use lukewarm soapy water to clean off stains and materials.

UWAGI
ALLCOAT® Exterior Satin is not recommended for use on floors, terraces, or horizontal
surfaces that may be drenched in water or exposed to water for a long period of time. Before
applying ALLCOAT® Exterior Satin, we recommend that you thoroughly sand and degrease
unweathered/new powder coatings and similar surfaces. Not suitable for application onto
new plastisol or a new powder coating. These surfaces must be fully weathered. Not suitable
onto PVDF cladding : apply Rust-Oleum PVDF Primer first. ALLCOAT® Exterior Satin has no
anti corrosive properties, so apply Zinsser 123 on bare ferrous metal surfaces.  Onto rusty
surfaces, prime with Rust-Oleum® Peganox® or CombiColor® Aqua Primer.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Zawartość LZO:  80 g/l
Kategoria LZO:  A/d
Limity LZO:  130 g/l (2010)
Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa:

 Consult Safety Data Sheet and Safety Information
printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU
Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well
ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Dostępne kolory i opakowania: Wiecej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiejkolwiek
odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-
Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo
modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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