PROFESSIONAL SURFACE FINISHING SYSTEM

TECHNICAL INFO

RUST OIL
Popis
RUST OIL je velmi účinný penetrační olej. Poskytuje jemné a účinné mazání,
rozpouští rez a proniká do nejjemnějších trhlin a dutin. Odolává vysokým tlakům a
uvolňuje silně zrezivělé díly.
Oblast použití
RUST OIL se používá na povolování silně zarezlých spojů všech druhů kovu, a to také
na citlivé spoje, jako jsou například ocelové šrouby v hliníku, aby se zabránilo
poškození při demontáži. Dále se používá při demontáži brzd, výfuků, závěsů kol,
potrubních spojek, šroubů a matek. Výrobek je schválen NSF registrací s klasifikací
H2 a lze jej použít v potravinářských provozech v místech bez kontaktu s
potravinami.
Výhody
•
•
•
•

Výborný kapilární efekt
Odolává vysokým tlakům
Ekonomické používání
Obsahuje více než 95 % aktivních látek

Návod k použití
•
Před upotřebením důkladně protřepejte.
•
Aplikujte RUST OIL na povrch a nechejte působit.
•
Počkejte 5 až 10 minut.
•
Na povolení použijte vhodné nářadí.
Pokud jsou díly silně zrezivělé, aplikujte ještě jednou.
•
Fyzikální vlastnosti
Skupenství při 20 °C

Kapalina

Typ chemikálie

Rafinát s MoS2

Vzhled

Šedý

Hustota

0,771 g/cm³ při 20 °C

Teplotní odolnost

-20 °C až +250 °C

Teplota aplikace a povrchu při aplikaci

-20 °C až +60 °C

Rozpustnost ve vodě

Nerozpustný

Schváleno NSF registrací

Certifikát č. 144784 klasifikace H2

Balení
RUST OIL je dodáván jako 500ml sprej. Dodává se s krátkou i dlouhou aplikační
hubicí.
Skladování
Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti (5 – 25 °C).
Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Uchovávejte mimo zdroje zapálení.
Minimální trvanlivost 24 měsíců.
Zdraví a bezpečnost
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list RUST OIL.

Uvedené údaje mají pouze informativní charakter a mohou být použity pouze jako vodítko. Při posuzování vhodnosti použití výrobku je nutné, aby se zákazníci řídili vlastními zkušenostmi a testy. Firma
VEIDEC proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku

