FIȘĂ TEHNICĂ
V. 1.0

PAROXIDE convertește chimic rugina într-o peliculă de protecție
uscată, de culoare neagră, care pregătește suprafața pentru
vopsire fără a utiliza alte grunduri.

PAROXIDE

Convertor de rugină

CARACTERISTICI:
Penetrabilitate completă
Sigur
Acțiune rapidă și durabilă
Acoperă eficient

Aderență perfectă la suprafețele metalice tratate. Putere mare de penetrare a
ruginii.
Nu conține fosfați sau solvenți clorurați. Nu este inflamabil și nu este toxic.
Previne și împiedică procesul de oxidare a metalelor. Convertește eficient
rugina. Poate fi folosit ca amorsă
Capacitate înaltă de acoperire: poate atinge 20 m2/litru

DOMENIU DE UTILIZARE:

Oriunde există o probleme cu rugina:
construcții, industrie, piscine, transporturi,
mentenanță generală etc.

SPECIFICAȚII:
Proprietăți fizico-chimice

Formă
Culoare
Miros
Densitate la 20°C
Solubilitate în apă
pH (ca atare)
Aplicare
Timp de uscare
Timp de vopsire

Valoare

Lichid
Maro
Caracteristic
1,07 g/cm3
Solubil
1,6 ± 0,5
20 m2/litru
24 ore
3 zile

INGREDIENTE ACTIVE:
 Etilen glicol

MĂSURI DE PRECAUȚIE:

Pentru informații suplimentare, consultați fișa
cu date de securitate.

MOD DE UTILIZARE:

Îndepărtați cu o perie părțile care se desprind
și praful de rugină de pe suprafețele foarte
ruginite. Amestecați bine produsul. Aplicați

uniform cu o pensulă, cu o rolă, sau prin
pulverizare, ca o vopsea obișnuită. Dacă
stratul de oxid este foarte dens, pentru a
obține rezultate mai bune, se recomandă
aplicarea a două straturi de produs. Pentru
suprafețele
metalice
neruginite,
se
recomandă, înainte de aplicarea produsului
PAROXIDE, degresarea cu atenție cu o
soluție care conține 10% RUSTOFF sau
KYMAX SPECIAL. Apoi clătiți și lăsați să se
usuce. Pentru a putea aplica PAROXIDE
atunci când este cald, trebuie diluat în 20%
apă.

CONTROLUL ACȚIUNII:

Imediat după aplicarea produsului acesta este
maro deschis. După 4-5 minute produsul de
pe suprafață începe să aibă reflexii de
albastru. După zece minute suprafața devine
neagră.

MATERIALE COMPATIBILE

Structuri mecanice afectate de coroziune
IMPORTANT: După aplicarea produsului
PAROXIDE, se poate aplica o vopsea
colorată, urmând instrucțiunile ZEP.

Toate informațiile conținute în acest document se bazează pe experiența noastră practică și/sau teste de laborator. Datorită varietății condițiilor de
utilizare precum și a factorilor imprevizibili de natură umană, trebuie să testați întotdeauna produsele noastre înainte de utilizarea finală. Este
posibil ca această fișă tehnică să fi fost deja revizuită pe baza legislației, disponibilității ingredientelor individuale sau a informațiilor nou dobândite.
Ultima versiune este singura valabilă si poate fi trimisă la cerere.
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