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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

ORC                 POWER OXI-RUST CONVERTER   1 L     OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

POUŽITÍ

ZAŘAZENÍ

POWER OXI-RUST CONVERTER - je to syntetická emulze mléčné 
barvy, která po kontaktu s ocelí a vlivem vhlkosti obsažené ve vzduchu 
transformuje oxidy železa v tvrdý, tmavý povlak. Tímto způsobem 
získaná vrstva po zatvrdnutí chrání povrch před opětovnou korozí. 
POWER OXI-RUST CONVERTER nejen odstraňuje rez, ale je také 
ideálním podkladem pro všechny natěračské podklady. Díky tomu 
získáváme během jednoho použití produktu POWER OXI-RUST 
CONVERTER trojí efekt: odstraňujeme rez, zabezpečujeme povrch a 
získáváme ideální podklad k natírání. Tato technologie nepochybně šetří 
náš čas a peníze. POWER OXI-RUST CONVERTER je po vytvrdnutí 
voděodolný a odolný na působení rozpouštědel.

Složení/Forma: Syntetická emulze mléčné barvy, která v důsledku 
reakce se rzí tvoří vytvrzený, polomatný, tmavý povlak.
Viskozita stanovená Fordovým kelímkem N 4: 45 sec. (mPa.s)
Obsah pevných částic: 52%
Bod vznícení (v uzavřeném kelímku):> 30°C
Hořlavost: suchý film je ohnivzdorný
Teplota aplikace: min. 5°C - max. 40°C
Doba schnutí: léto: 15 min., zima: 45 min.
Vysoká vlhkost a nízké teploty zpomalují proces schnutí. Pro urychlení 
sušení použijte IR lampu nebo horký vzduch.
Zrychlené korozní zkoušky-solná mlha 5% NaCI za teploty 35°C; DIN 50 
021 (ASTM B117) 5 000 hodin.
Teplotní odolnost: -60°C do +150°C.
Bezpečnostní opatření: uvedeno v bezpečnostním listu.

Konstrukce mechanických vozidel, lodí, ocelové a kovové konstrukce, 
výroba nářadí, mostní stavby, nádrže, potrubní konstrukce, kontejnerové 
konstrukce, zemědělství a lesnictví, komunální hospodářství, konstrukce 
strojů apod.
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