
Opis

Wysoce skuteczny przyjazne dla środowiska odrdzewiacz i środek do usuwania rdzy. Do usuwania nalotu i ognisk rdzy.

Wskazówki na temat zastosowania
Spryskać powierzchnie. W zależności od ilości rdzy pozostawić do zadziałania. Czas działania maks. do 24 h.Przy odrdzewianiu
powierzchni należy użyć szczotki. Następnie przetrzeć wilgotną szmatką. W razie potrzeby powtórzyć operację. Przed
zastosowaniem na tworzywach sztucznych i na powierzchniach wrażliwych sprawdzić tolerancję.

Opakowanie dostawy

Dane techniczne

Norma Warunek Jedn. Wartość
Skład
Olej bazowy Rozpuszczalnik

Dane techniki zastosowań
Kolor bezbarwny-jasnożółty

Obszary zastosowań
Odkręcanie i przywracanie sprawności działania
zardzewiałych gwintów, np. śrub, ściągaczy, wrzecion i śrub
dwustronnych
Odrdzewianie lekko skorodowanych powierzchni metalowych
Usuwanie nalotu i ognisk rdzy
Czyszczenie inkrustacji metalowych i resztek oleju

Branże
Konserwacja i utrzymywanie w stanie sprawności
Technika komunalna
Budowa maszyn (obrabiarek) i urządzeń
Przemysł metalurgiczny
Przemysł chemiczny

Zalety i korzyści
Reakcja chemiczna – aktywny rozkład lub rozpuszczanie
warstwy rdzy
Składniki przyjazne dla środowiska – bezpieczne w użyciu pod
względem ekologicznym
Nie zawiera benzyny ani oleju mineralnego – może być bez
przeszkód stosowany w miejscu pracy
Niski współczynnik parowania – bardziej intensywny efekt
dzięki dłuższemu czasowi ekspozycji

250 ml Spray
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OKS Spezialschmierstoffe GmbH Informacje w niniejszej publikacji są zgodne z aktualnym stanem techniki oraz odpowiadają wyczerpującym
badaniom i doświadczeniom. Ze względu na wielorakość zastosowań i uwarunkowań technicznych możliwe
jest jednak tylko podanie wskazówek, których nie można w pełni adaptować do każdego przypadku.
Dlatego podanych wskazówek nie można traktować w sposób wiążący i na ich podstawie wnosić roszczenia
z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej. Odpowiedzialność za przydatność naszych produktów do
określonego zastosowania oraz za określone właściwości naszych produktów przejmujemy tylko pod
warunkiem, że zostało to pisemnie potwierdzone dla konkretnego przypadku. Każde uzasadnione
roszczenie z tytułu gwarancji ogranicza się zawsze do dostawy wolnego od wad produktu zastępczego lub,
jeżeli taki sposób usunięcia wad byłby nieskuteczny, do zwrotu ceny zakupu. Wyklucza się możliwość
wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń, zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności za szkody wtórne. Przed
zastosowaniem produktu należy przeprowadzić własne próby. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian
w celu zachowania postępu. ® = zarejestrowany znak towarowy 
Produkt tylko dla użytkowników profesjonalnych. Karta charakterystyki dostępna do pobrania na stronie
www.oks-germany.com. 
W razie dalszych pytań nasz dział obsługi klienta i serwis techniczny są do Państwa dyspozycji.
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