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www.retech.com

Rendelési kódok:

Speciális korrózió elleni bevonat.

Alkalmazása:

RUST CONVERTOR egy speciális korrózió elleni bevonat 2 az 1-ben. Kémiailag lebontja a felületi korróziót és a helyén 
egy védő filmréteget képez – további felületkezelő anyagok, pl. lakk felhordására alkalmas fényes kemény bevonatot. 
Az alkalmazás helyét nem kell fémig csiszolni, elég csak durván megtisztítani egy drótkefével, zsírtalanítani és felvinni 
rá a készítményt. Az alkatrész felületén képződő védő filmréteg hosszú ideig ellenáll az időjárásnak és magas páratarta-
lomnak. Kisebb terjedelmű korróziót az acél színéig tisztítja. Alkalmazható a könnyű- és a nehézipar különböző területein 
a korrózióval megtámadott alkatrészek ápolásához (pl. híd szerkezetek, kapuk, fémkerítések, villanyoszlopok, különböző 
gépalkatrészek, stb.), de a mezőgazdaságban is speciális gépek és berendezések kezelésére.

FIGYELEM:  A termék nem alkalmas mély korrózió kezelésére (az anyag nem kívánt gyengülését eredményezhetne), 
horganyzott acéllemez és színesfém kezelésére.   

Tulajdonságok: Előnyök:
• Speciális formula 2 az 1-ben • Kémiailag lebontja a korróziót és 

előkészíti a felületet más anyagok 
felhordására

• Egyszerű felület előkészítés • A rozsdát elég csak durván eltávolítani 
egy drótkefével 

• Gyors felhordás szórással vagy ecsettel • Időt takarít meg a javítási munkálatoknál
• 100%-ban nedvességálló • Hosszú távú konzerválás 

Megnevezés Raktári kód Csomagolás  Kiszerelés  Rendelési sz.

Rust Convertor REZ Palack 500 ml 1 35450 

RUST CONVERTOR
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08  
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon
ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A Retech Hungária kft nem vállalja a felelősséget a termék nem
a célnak megfelelő használatáért. A Retech semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az
elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

Használati utasítás:

1. A régi rozsdát durván távolítsa el egy drótkefével. 

2. A zsíros felülteket zsírtalanítsa egy alkalmas RETECH termékkel.

3. Ha a kezelt alkatrész felülete lakkozott, takarja le azokat a helyeket, amelyeket nem szeretne kezelni (a készítmény hatá-
sára a felület megfeketedhet).

4. A RUST CONVERTOR-t szórással vagy ecsettel vigye fel 1 vagy 2 rétegben a felületre. Az első és a második réteg fel-
vitele között legyen max. 15 perces szünet. A második réteg felhordásánál az első rétegnek még nedvesnek kell lennie 
(a nedvesség elősegíti a reakció folyamatát).

TANÁCS AZ ALKALMAZÁSHOZ:  ideális alkalmazási hőmérséklet +15 °C és +20 °C között van, és a relatív páratartalom 
>55%. Amennyiben magasabb hőmérsékletnél és alacsonyabb páratartalomnál dolgozik, 
ajánlatos a kezelt felületet közvetlenül az első réteg alkalmazása előtt vízzel nedvesíteni.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

TÁROLÁS:

3 évig T = +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten.

Konzisztencia Folyadék
Bázis Foszforsav korróziós inhibitorok hozzáadásával
Szín (vizuálisan) Kékes lila
Alkalmazás Mechanikus permetezővel vagy ecsettel 
Kiadósság 1 kg / cca. 15 m2 (egy rétegben)
Sűrűség 20 °C-on 985 kg/m3

Érési idő 24 óra

Műszaki adatok:


