Rust Remover
Zuur reinigingsmiddel voor het reinigen van aluminium, koper en voor het verwijderen van
roestvlekken op verf
• Verwijdert roestaanslag zonder de verf aan te tasten
• Verwijdert kalkaanslag
• Geschikt voor het reinigen en glanzend maken van aluminium

Toepassing

Tankreiniging

RUST REMOVER wordt gebruikt voor het verwijderen
van (vlieg)roest op RVS, aluminium, koper en
c-staal.
RUST REMOVER is ook geschikt voor het verwijderen
van kalkaanslag na een tankreiniging.

Indien er kalkaanslag achterblijft na een tankreiniging
dient er 0,5 liter RUST REMOVER per 100 liter
waswater direct in het automatische wassysteem
geïnjecteerd te worden voor ongeveer 20 minuten.
De aanbevolen waswatertemperatuur is hierbij
75 tot 85 °C.

RUST REMOVER is niet geschikt voor gebruik op
gegalvaniseerde oppervlakten en zink.

Kenmerken

Gebruiksaanwijzing

Kleurloze vloeistof, bevat fosforzuur. Volledig
mengbaar met water.

Algemene reiniging

Kleur
Dichtheid (20°C)
pH conc.
Vlampunt (Closed Cup)

In de meeste gevallen wordt RUST REMOVER
aangebracht met een borstel en worden
verdunningen van 10% tot 50% gebruikt. De
inwerktijd is 5 – 10 minuten. Kleinere stukken kunnen
gedompeld worden in een plastic vat. Na het reinigen
grondig naspoelen met een krachtige waterstraal.
Indien na de reiniging van c- staal een ijzerfosfaat
hechtlaag gewenst is, worden de gereinigde
onderdelen niet met water afgespoeld.
Reinigen van verf
RUST REMOVER verdunnen in een verhouding van 1
liter RUST REMOVER op 4 tot 9 liter water. Deze
oplossing kan met de borstel of met een sproeier
(plastic) aangebracht worden, waarna dit zo'n 20
minuten moet inwerken. Afspuiten met een krachtige
waterstraal en indien nodig hierbij nog wat borstelen.
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Veiligheidsinformatie
De gebruiker van dit product dient zich aan de
nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid
en milieu te houden. Zie voor meer informatie over
de samenstelling, de meest actuele
veiligheidsgegevens en disclaimer het EGveiligheidsinformatieblad (MSDS).
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