6.7 Βερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

DUROSTICK RUST REMOVER

Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

2. Εφαρμογή

Ισχυρότατο καθαριστικό απομάκρυνσης σκουριάς από κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια, εύκολα και γρήγορα,
αποφεύγοντας το τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή άλλα μηχανικά μέσα.
Διαλύει την επιφανειακή σκουριά που
έχει προκληθεί από την πάροδο του
χρόνου (εικ. 2,3), αλλά και από τη
βροχή, την υγρασία και την αλμύρα
της θάλασσας, καθιστώντας τις επιφάνειες έτοιμες να ασταρωθούν και
να βαφτούν.

• Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών και πλαστικών γαντιών.
• Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
• Εφαρμόστε το υλικό ως έχει με πινέλο, βούρτσα ή εμβάπτιση και αφήστε
το να δράσει για 10 περίπου λεπτά.
• Ξεπλύντε καλά με άφθονο νερό.
• Σε επιφάνειες με έντονη σκουριά,
επαναλάβετε τη διαδικασία.
• Στην περίπτωση των μεταλλικών επιφανειών, ακολουθεί καθαρισμός και
αφού στεγνώσουν, εφαρμόζουμε
μία επίστρωση ΦΥΣΙΚΟ ΜΙΝΙΟ για
επαρκή αντισκωριακή προστασία,
μία επίστρωση ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
και μία έως δύο επιστρώσεις ριπολίνη DUROLUX ή DUROLUX AQUA
της DUROSTICK.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Yγρό - Μπλε

Ειδικό βάρος

1,30±0,05kg/lt

pH

0-1

Περιέχει μεταξύ άλλων πάνω από 10% φωσφορικό οξύ, λιγότερο από 5% μη-ιονικά
επιφανειοδραστικά & λιγότερο από 5% ανιονικά επιφανειοδραστικά
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Aνάλογα με την εφαρμογή.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και
τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία
παραγωγής.

Το RUST REMOVER της DUROSTICK
αφαιρεί σκουριές από σιδερένιες πόρτες, κάγκελα (εικ. 1), λαμαρίνες αυτοκινήτων και πλοίων, καρότσες φορτηγών και αγροτικών αυτοκινήτων.
Καθαρίζει αποτελεσματικά βιομηχανικά και γεωργικά εργαλεία, αλυσίδες,
λουκέτα, πένσες, κόφτες, ψαλίδια, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
βίδες, παξιμάδια και άλλα εργαλεία • Φροντίζουμε τα υπολείμματα του
που έχουν προσβληθεί από τη σκουριά.
προϊόντος να μην συγκεντρώνοΚαθαρίζει εύκολα και γρήγορα λεκένται κοντά σε φυτά, διότι υπάρχει ο
κίνδυνος καταστροφής τους. 
δες σκουριάς από πλακάκια, φυσικές
πέτρες καθώς και ακάλυπτους οπλι- • Σε γυαλισμένα μάρμαρα και μωσαϊκά, αραιώνουμε με 50% νερό και
σμούς σκυροδέματος (εικ. 4).
δοκιμάζουμε (προληπτικά) για την
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
αποφυγή θαμπάδων ή διαβρώσεων.

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Απομακρύνετε τυχόν σαθρά σημεία
από την επιφάνεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 500ml
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt
εικ. 1

394

εικ. 4

εικ. 2

εικ. 3

