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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

200ml        5166  5204094051664 

450ml        5165  5204094051657 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Τν RUST CONVERTER είλαη έλα θαηλνηνκηθό πξντόλ πνπ 

κεηαηξέπεη ηε ζθνπξηά (λέα θαη παιηά) ζε κία πξνζηαηεπηηθή 

καύξε πνιπκεξηθή επηθάιπςε. Έρεη εμαηξεηηθή πξόζθπζε ζε 

κεηαιιηθέο επηθάλεηεο θαη εκπνδίδεη ηελ πεξαηηέξσ δηάβξσζε. 

Σθξαγίδεη ηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ από ηελ πγξαζία θαη ην 

νμπγόλν παξαηείλνληαο ην ρξόλν πξνζηαζίαο ηεο. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Μεηαηξέπεη ηελ ζθνπξηαζκέλε επηθάλεηα ζε πγηή 

 Απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο ζθνπξηάο κε έλα βήκα 

 Μεηώλεη ηνλ ρξόλν θαη ηα έμνδα εξγαζίαο ηξηςίκαηνο 

 Εμαηξεηηθή πξνζηαζία ηεο επηθάλεηαο 

 Πξνζδίδεη κεραληθέο αληνρέο 

 Εύθνιν ζηε ρξήζε 

 Σπκβαηό κε πδαηνδηαιπηά ρξώκαηα θαη ρξώκαηα δηαιύηνπ 

 Δελ πεξηέρεη θαζόινπ κόιπβδν θαη ρξσκηθά 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

Ιδαληθό γηα ρξήζε σο αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζε 

ζθνπξηαζκέλεο επηθάλεηεο ζηδήξνπ θαη ράιπβα όπσο ζε 

βηνκεραληθό εμνπιηζκό θαη κεραλήκαηα, γεσξγηθά κεραλήκαηα, 

κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο (θάγθεια, πδξνξξνέο, κεληεζέδεο, 

πεξηθξάμεηο, πόξηεο, εμσηεξηθέο θαηαζθεπέο θιπ), επηζθεπέο 

πινίσλ. 

ΟΓΖΓΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
1. Αλαθηλήζηε θαιά ηε ζπζθεπαζία πξηλ ηελ εθαξκνγή.  
2. Αθαηξέζηε ηε ζαζξή ζθνπξηά κε ζηδεξόβνπξηζα. 
3. Καζαξίζηε ηελ επηθάλεηα από ζθόλε, ιάδηα, ιίπε, θαη παιηά 

ρξώκαηα.  
4. Εθαξκόζηε κε ξνιό ή πηλέιν ζηελ επηθάλεηα ρσξίο αξαίσζε.  
5. Η ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζθνπξηάο θαη ε αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο 

ζε κπιε-καύξν νινθιεξώλεηαη ζε 2-3 ώξεο.  
6. Γηα θαιύηεξε πξνζηαζία εθαξκόζηε δύν ζηξώζεηο. 
7. Σηε ζπλέρεηα ε επηθάλεηα κπνξεί λα πεξαζηεί κε 

αληηζθσξηαθό αζηάξη θαη ηειηθό ρξώκα.  
 
 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Αθαηξέζηε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν πιηθό από ηα εξγαιεία πξηλ 
ηνλ θαζαξηζκό ηνπο. Καζαξίδεηε ηα εξγαιεία ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε 
ηνπο κε έλα δηάιπκα λεξνύ θαη απνξξππαληηθνύ. 
 
ΑΠΟΓΟΖ 

10 m²/Lt 

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Σύπνο: Δηάιπκα  

Μνξθή: Υγξό  

Υξώκα: Υπόιεπθν 

Οζκή: Φαξαθηεξηζηηθή 

Ππθλόηεηα: 1,20 g/cm
3
  

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 10
0
C - 35

0
C 

Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο: < 5gr/lt  

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Τα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 5
0
C 

 
-  25

0
C.  Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από 

ηελ πγξαζία θαη άκεζε έθζεζε ζην ειηαθό θσο. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Υπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 24 κήλεο από ηελ εκεξνκελία 

παξαγσγήο. Τν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα απζεληηθά, κε-

αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό παξαγσγήο.  

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Φηάιεο 200 ml, 450 ml 

 
 
 
 
 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Τν πξντόλ απηό δελ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο επηθίλδπλν ζύκθσλα κε 

ηνλ Καλνληζκό CLP (EC) nº 1272/2008 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


