RUSTREMOVER
OPIS IZDELKA
RUSTREMOVER je tekoči odstranjevalec rje na jeklenih površinah, ter zagotavlja tudi začasno zaščito pred korozijo.

UPORABA
RUSTREMOVER je učinkovito čistilno sredstvo za odstranjevanje rje na železnih in jeklenih površinah ter oksidacijskih ostankov in kovinskih delcov iz bakra, medenine in neželeznih kovin. Lahko se uporablja tudi kot odstranjevalec zavornega prahu in
železne delce/umazanijo od vlakov, metrojev in tramvajev.

ZNAČILNOSTI
• Odstranjuje rjo na železnih in jeklenih površinah
• Pusti temeljni sloj, tako da ščiti površino pred barvanjem
• Primerno je za jedkanje betona pred barvanjem

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Brezbarvna

Vonj: 		

Kislina

Specifična teža:

1,26 kg / l

pH: 		

1

Vsebuje: 		

Fosforna kislina in ne-ionski detergenti ter inhibitorji korozije.

Plamenišče:

Ni vnetljiv

PAKIRANJE
5 l in 10 l.

NAVODILA ZA UPORABO
Glede na vrsto onesnaženja in površino, uporabimo RUSTREMOVER koncentrirano ali razredčeno z vodo, uporabite 1:10.
Nanesite s sprejem z nizkim tlakom ali s čopičem. Pustite, dokler se rja ne razpoči. Nato sperite z veliko vode. Z uporabo na
vozili pred nanosom RUSTREMOVER najprej zmočite površino. Opomba: Če se bo površina potem pobarvala, ne sperite z
vodo, ampak pustite, da se posuši. Po potrebi postopek ponovite.

POGOJI UPORABE
RUSTREMOVER se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah. Nizke temperature lahko upočasnijo aktivnost delovanja.

TEORETIČNA PORABA
Potrošnja cca. 0,1 - 0,4 l/m². Uporaba je odvisna od površine, vrste in intenzitete umazanije.
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SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni, neodpri embalaži, rok trajanja najmanj 24 mesecev. Shranjujte v hladnem, dobro prezračevanem prostoru in brez
zmrzali.

VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerne zaščitne rokavice, oblačila in zaščitna očala. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Za več informacij glejte
varnostni list.

Označevanje
Nevarnost. Jedko. Povzroča hude opekline in poškodbe oči.

GHS05

OBVESTILO
Avgusta 2018
Ob objavi te izdaje so vse prejšnje publikacije neveljavne.
Navodilo je namenjeno vodilu za uporabo izdelka in odraža najnovejše znanje in tehnologijo. Ker je aplikacija zunaj našega vpliva, MAVRO Int. zavrača vso odgovornost glede
garancije in napačne uporabe izdelka, škode in neposredne škode. Aplikator ostane v celoti odgovoren glede uporabe, izbire izdelkov in rezultatov.
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