
Descrição

Desoxidante e removedor de ferrugem altamente eficaz e amigo do ambiente. Para remover película de ferrugem e manchas de
oxidação.

Instruções de utilização
Pulverizar as superfícies. Deixar atuar consoante o grau de corrosão.Tempo de atuação máx. até 24 horas.Esfregar com uma
escova, ao remover a ferrugem das superfícies.En seguida, limpe com um pano úmido. Caso necessário, repetir o procedimento.
Antes de utilizar em plásticos e superfícies sensíveis, é necessário verificar previamente a compatibilidade.

Embalagem de fornecimento

Dados técnicos

Norma Condição Unidade Valor
Composição
Óleo base Solvente

Dados técnicos de aplicação
Cor amarelo claro incolor

Utilização
Separação e restauro da viabilidade de roscas com ferrugem,
como parafusos, esticadores, fusos e pernos
Eliminação da ferrugem em superfícies metálicas
ligeiramente corroídas
Remoção de película de ferrugem e manchas de oxidação
Limpeza de incrustações e resíduos de óleo

Setores
Manutenção e reparação
Técnica municipal
Construção de inst. e máquinas (ferramentas)
Indústria do ferro e do aço
Indústria química

Vantagens e benefícios
Reação química - Decomposição ou dissolução ativa da
camada de ferrugem
Componentes amigos do ambiente - Utilização
ecologicamente inofensiva
Isento de benzina e óleo mineral - Propício para o lugar de
trabalho
Taxa de evaporação reduzida - Efeito mais intensivo graças ao
tempo de atuação prolongado

250 ml Spray
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OKS Spezialschmierstoffe GmbH As informações que constam deste documento correspondem ao mais recente estado da técnica, assim
como têm em consideração inúmeros controlos e ampla experiência. Tendo em consideração a diversidade
das possibilidades de utilização e as características técnicas, elas só podem fornecer indicações de
utilização, não sendo totalmente aplicáveis em todos os casos, pelo que não podem resultar daí quaisquer
obrigações, responsabilidades e direitos de garantia. Apenas assumimos a responsabilidade pela aptidão
dos nossos produtos para determinados tipos de utilização, assim como por determinadas características
dos produtos, se isso tiver sido especificamente garantido por escrito. Em todos os casos de direitos de
garantia legítimos, estes limitam-se ao fornecimento de produto de substituição sem defeitos ou, se tal
não for possível, ao reembolso do preço de compra. Excluem-se basicamente todos os outros direitos,
sobretudo os de responsabilidade por danos consequenciais. Antes de utilizar é necessário realizar os seus
próprios ensaios. Reservado o direito a alterações com vista ao progresso técnico. ® = marca registada 
Produto reservado apenas aos utilizadores profissionais. Ficha de dados de segurança disponível para
download em www.oks-germany.com. 
Para mais informações, a nossa equipa de Assistência Técnica e a Clientes está à sua disposição.
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