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UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou 
udávány s maximální pečlivostí. Přesto je 
vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom 
vyzkoušeli vhodnost použití každého 
jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma 
neručí za úplnost a přesnost těchto informací 
a odmítá záruku za vaše konkrétní použití 
výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se 
týká pouze standardních prodejních 
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě 
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani 
za škody v důsledku nesprávného použití 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

TECHNICKÁ DATA

Objednací číslo                      Název                         Balení                        Zařazení

ORR                     POWER OXI-RUST REMOVER      1l    OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

POUŽITÍ

ZAŘAZENÍ

POWER OXI-RUST REMOVER je přípravek nejnovější 
generace k odstraňování rzi a čištění kovových povrchů. 
Čistí nánosy, oxidy, usazeniny, otisky prstů z povrchu 
železa, oceli, mědi, bronzu a hliníku.

Forma: bezbarvá, mírně pěnivá kapalina 
Zápach: bez zápachu 
Hodnota pH 1% (m/M.) roztoku: 1
Teploty:
- varu [°C]: >120
- tání [°C]:  -5
- vzplanutí [°C]: nehořlavý výrobek
Relativní hustota při 20 °C: 1,3
Rozpustnost ve vodě: úplná v každém poměru

POWER OXI-RUST REMOVER nachází široké uplatnění při 
odstraňování rzi z povrchu železných a neželezných kovů. POWER OXI-
RUST REMOVER se ideálně osvědčuje při odstraňování oxidů z povrchu 
mědi, bronzu a hliníku. POWER OXI-RUST REMOVER je také účinný při 
přípravě kovových povrchů před lakováním. Díky speciálnímu 
modernizovanému složení je POWER OXI-RUST REMOVER velmi 
účinným prostředkem pro: čištění montovaných dílů a spojovacích prvků, 
plechů, renovaci zkorodovaných prvků, odstraňování kovových usazenin 
a koroze z porézních materiálů.
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OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

POWER OXI-RUST REMOVER

Part No. C4011

PROFESIONÁLNÍ LIKVIDACE 
RZI NEJNOVĚJŠÍ GENERACE

OXI-RUST
REMOVER

                        Velmi úsporný

Rychle a efektivně odstraňuje nánosy, oxidy, usazeniny, 
otisky prstů z povrchu železa, oceli, mědi, bronzu a hliníku

Obsahuje inhibitor, který snižuje agresivitu 
vůči kovovým povrchům a zabraňuje tvorbě vodíku


