
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

RUST FREE 
 
 
Αντισκωριακό και λιπαντικό 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Ραφιναρισμένο λιπαντικό spray, υψηλής διεισδυ-
τικότητας και αφυγραντικής ικανότητας, μεγάλης 
διάρκειας. Διαλύει τη σκουριά και λιπαίνει, επα-
ναφέροντας σε πλήρη λειτουργία εργαλεία και 
μηχανισμούς, διασφαλίζοντας την προστασία 
τους από μελλοντική οξείδωση, χάρη στο αό-
ρατο προστατευτικό φιλμ που δημιουργεί. Δρα 
και προληπτικά κατά της σκουριάς και διασφαλί-
ζει καλή κίνηση σε μηχανικά μέρη, απωθώντας 
την υγρασία. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το RUST FREE της DUROSTICK είναι κατάλ-
ληλο για το άμεσο ξεμπλοκάρισμα από διά-
βρωση και σκουριά, επαναφέροντας σε λειτουρ-
γία βίδες με παξιμάδια και μπουλόνια, συνδέσεις 
σωληνώσεων, κάθε τύπου μεταλλικούς μηχανι-
σμούς και εργαλεία. Βοηθά στο να αποσυναρμο-
λογηθούν εύκολα όλα τα μπλοκαρισμένα από τη 
σκουριά στοιχεία, καθώς διεισδύει στις συνδέ-
σεις και ελευθερώνει τα εξαρτήματα. Απομακρύ-
νει την υγρασία και το νερό από τα ηλεκτρολο-
γικά μέρη των μηχανών. Ιδανικό για κάθε χρήση 
σε συνεργεία και βιομηχανία. Είναι απαραίτητο 

για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, τη μηχανή 
και το σκάφος. 
 
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ανακινήστε καλά τη φιάλη και ψεκάστε πιέζοντας 
ελαφρά τη βαλβίδα. Σε δυσπρόσιτα σημεία, ε-
φαρμόστε την ειδική λεπτή προέκταση. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για 
τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία πα-
ραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά εύφλε-
κτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παι-
διά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδη-
γίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος 
ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 200ml 

• Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 400ml 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μορφή - Χρώμα Λιπαντικό χαμηλού ιξώδους -Διάφανο 

Ειδικό βάρος  0,83±0,04kg/lt 

Δε βλάπτει το όζον 

Δεν περιέχει CFC (χλωροφθοράνθρακες) 

Εύφλεκτο Ναι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUROSTICK A.B.E.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟ-
ΝΙΑΜΑΤΩΝ 
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00, 
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 
210 55 99 612 
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 
570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367 
Εmail: info@durostick.gr 


