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Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων 

 
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  
Ισχυρότατο καθαριστικό απομάκρυνσης σκου-
ριάς από κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια, εύ-
κολα και γρήγορα, αποφεύγοντας το τρίψιμο με 
συρματόβουρτσα ή άλλα μηχανικά μέσα. Διαλύει 
την επιφανειακή σκουριά που έχει προκληθεί 
από την πάροδο του χρόνου, αλλά και από τη 
βροχή, την υγρασία και την αλμύρα της θάλασ-
σας, καθιστώντας τις επιφάνειες έτοιμες να α-
σταρωθούν και να βαφτούν.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το RUST REMOVER της DUROSTICK αφαιρεί 
σκουριές από σιδερένιες πόρτες, κάγκελα, λαμα-
ρίνες αυτοκινήτων και πλοίων, καρότσες φορτη-
γών και αγροτικών αυτοκινήτων. Καθαρίζει απο-
τελεσματικά βιομηχανικά και γεωργικά εργαλεία, 
αλυσίδες, λουκέτα, πένσες, κόφτες, ψαλίδια, βί-
δες, παξιμάδια και άλλα εργαλεία που έχουν 
προσβληθεί από τη σκουριά. Καθαρίζει εύκολα 
και γρήγορα λεκέδες σκουριάς από πλακάκια, 

φυσικές πέτρες, καθώς και ακάλυπτους οπλι-
σμούς σκυροδέματος  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία επιφάνειας  
Απομακρύνετε σαθρά σημεία από την επιφάνεια 
(εάν υπάρχουν).  
Εφαρμογή  
• Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του συνι-
στάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών και 
πλαστικών γαντιών.  
• Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.  
• Εφαρμόστε το υλικό, χωρίς αραίωση, με πι-
νέλο, 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, ε-
φαρμόζουμε μία επίστρωση ΦΥΣΙΚΟ ΜΙΝΙΟ για 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 

DUROSTICK  
RUST REMOVER 
 
Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων 

 
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. 

 
 

επαρκή αντισκωριακή προστασία, μία επί-
στρωση ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ και μία έως δύο ε-
πιστρώσεις ριπολίνη DUROLUX ή DUROLUX 
AQUA της DUROSTICK.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
• Φροντίζουμε τα υπολείμματα του προϊόντος να 
μην συγκεντρώνονται κοντά σε φυτά, διότι υπάρ-
χει κίνδυνος καταστροφής τους.  
• Σε γυαλισμένα μάρμαρα και μωσαϊκά, αραιώ-
νουμε με 50% νερό και δοκιμάζουμε (προλη-
πτικά) για την αποφυγή θαμπάδων ή διαβρώ-
σεων. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Aνάλογα με την εφαρμογή. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από 
τον ήλιο και τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μή-
νες από την ημερομηνία παραγωγής. 
 
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 
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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 


