Rusteater
Odrdzewiacz / środek do czyszczenia metali, emalii i ceramiki sanitarnej
CHRONIĆ SKÓRĘ I OCZY PRZED KONTAKTEM Z PRODUKTEM
O produkcie:
Rusteater jest odtleniającym i oczyszczającym płynem na bazie wody. Idealnie nadaje się do podwozi pojazdów, bram,
narzędzi, mebli ogrodowych, maszyn itp. Produkt usuwa nie tylko rdzę ze stali i żelaza, ale również inne tlenki z cynku, miedzi,
cyny i brązu. Cecha szczególna: gdy Rusteater usunie rdzę i tlenki, proces zatrzymuje się automatycznie i płyn zaczyna
chronić metal. Ze względu na wysoce emulgujące składniki, produkt nadaje się do czyszczenia silnie zabrudzonych
powierzchni metalowych. Przed malowaniem aluminium lub stali nierdzewnej, należy użyć Rusteater jako środka do
czyszczenia wstępnego. Płyn oczyszcza również starą emalię i ceramikę sanitarną.

!!! UWAGA: NIE DOPUŚCIĆ DO KONTAKTU ZE SKÓRĄ –NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE!!!
Zastosowanie:
1.
2.
3.
4.

Usunąć brud i kurz z metalowych części. Jeśli zabrudzenie jest zbyt mocne, przetrzeć powierzchnię niewielką ilością
produktu Rusteater, a następnie spłukać wszystko czystą wodą (rękawice i okulary ochronne).
Teraz należy spryskać powierzchnię produktem- jeśli to konieczne, można nakładać produkt pędzlem lub szmatką
(rękawice i okulary ochronne).
Po około 30 minutach (15 minut na cynku), przetrzeć powierzchnię szczotką i polać czystą wodą (rękawice i okulary
ochronne).
Po zabiegu oczyszczoną powierzchnię należy jak najszybciej pokryć np. farbą, aby zapobiec ponownemu utlenieniu.

Rady:
-

Zawsze nosić rękawice ochronne podczas używania produktu - nie pozwolić, aby środek dostał się na skórę.
Jeśli produkt dostanie na skórę- natychmiast zmyć detergentem i dużą ilością wody.
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością bieżącej wody. Jeśli objawy utrzymują sięskontaktować się z okulistą. Najlepiej nosić okulary ochronne!
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku zażycia:
-

Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Zabrać ze sobą puszkę, lub ulotkę od produktu.
Unikać wymiotów, ponieważ może to spowodować podrażnienie przełyku.

Dane techniczne:
Rozpuszczalnik:
Gęstość:
Temp. zapłonu:
Termin ważności:

Woda
1,16 ± 0,03 g/cm3
Brak
Min. 2 lata, chronić przed
mrozem.

Wydajność:
Składniki:

Ok. 2-4 m2/l, w zależności od stanu powierzchni. Wziąć pod
uwagę rozmiar pojemnika, w przypadku np. wanny.
Woda, eter metylowy glikolu dipropylenowego, kwas cytrynowy
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