511
Szybki Odrdzewiacz
WGŁĘBNA PENETRACJA I NATYCHMIASTOWE SMAROWANIE
ZAKRES ZASTOSOWAŃ
do
maszyn,
zaworów,
pomp,
Uniwersalny
rozpuszczalnik
na
rdzę
rurociągów wod-kan, przemysłu stoczniowego, samochodowego, kolejowego,
maszyn rolniczych.
EFEKT PENETRACJI Z ROZPUSZCZANIEM
511 Szybki odrdzewiacz dosięga kaŜdego kawałka rdzy lub korozji poniewaŜ moŜe
pełzać w niedostępne miejsca, a jego specjalne dodatki powodują szybkie
poluzowanie nawet silnie zakleszczonych gwintów, śrub, sworzni itp.
EKONOMICZNY
511 Szybki odrdzewiacz to wysokoefektywna usprawniająca formuła nie
wymagająca kosztownych nakładów, a osiągająca jednak doskonałe wyniki.
Ta specjalna formuła wymaga tylko jednej minuty na głęboką penetrację miejsc
których zwyczajny penetrant nie jest w stanie osiągnąć.
UNIWERSALNOŚĆ
511 Szybki odrdzewiacz uwalnia od rdzy armaturę, nakrętki i śruby, zapewnia
tymczasową ochronę przed korozją i jest alternatywą dla innych sposobów.
511 Szybki odrdzewiacz nie reaguje z metalami i narzędziami. Nie zawiera kwasu
przez co nie ma przykrego zapachu. MoŜe być rozpylany bezpośrednio na śruby,
gwinty. Zapewnia doskonałą penetrację i będzie działał jako skuteczny smar na
częściach do łatwego demontaŜu przez uŜytkownika.
CHARAKTERYSTYKA FIZYKOCHEMICZNA
Spec. wagowa
0,8
Punkt zapłonu
>55ºC
Kolor
Jasnoniebieski
Na bazie oleju mineralnego
Tak
Punkt wrzenia
>200ºC
- 26ºC
Punkt płynięcia

ZALETY
Efekt wysokiej penetracji
Rozpuszczanie rdzy i korozji
Ekonomiczny w uŜyciu
Uniwersalny
Tymczasowa ochrona przed rdzą
Chroni materiał do ponownego wykorzystania
Nie narusza bazowego materiału i lakierów
WSKAZÓWKI
Przed uŜyciem wstrząsnąć. Stosować równomiernie i pozwolić przez minutę lub dwie
na głęboką penetrację. MoŜna takŜe uŜywać do rozpuszczania smoły, smaru,
osadów grafitowych i węgla.
PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
Walka z rdzą w 1001 zastosowaniach
Śruby
Nakrętki
Sworznie
Połączenia przewodów rurowych
Maszyny
Przemysł samochodowy
Maszyny rolnicze

Maszyny parowe
Armatura parowa
Zawory
Pompy
WyposaŜenie przemysłowe
Utrzymanie warsztatu
Marynarka

DANE BEZPIECZEŃSTWA
Na bazie oleju mineralnego
Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako zagroŜenie dla uŜytkownika według
ArbStoffV., Niemcy.
OPAKOWANIA
Aerozol 400 ml.
Pojemniki 10, 30, 60, 200 litrów.

Dane techniczne ustalone zostały w warunkach laboratoryjnych. Dane te powinny być uznawane jedynie jako
ogólne informacje. Depac nie moŜe dać gwarancji bezpośrednich lub pośrednich dla konkretnych uŜyć danego
produktu. JeŜeli zastosowanie nie jest zgodne z przeznaczeniem nie moŜe to być warunkiem do wymiany
zakupionego produktu.

Dystrybucja w Polsce:
MODERTECH Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. Biegusa 39
tel/fax 032 – 305 02 78

