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Hideg rozsdátlanító  
RK-50 
 
Savtartalmú, vízzel hígítható, világoskék folyadék. Rozsdával és vasfelületekkel 
vegyileg reagál. Zsírtalanít és foszfátosít. Passziváló tulajdonságai révén hat az idı 
elıtti alározsdásodás ellen és így meghosszabbítja a festékbevonat élettartamát 
acél- és bádogfelületeken, gépeken és gépjármőveken. 
 
Használat elıtt a fellazult rozsda, leveles rozsda és reve alaposan eltávolítandó. A 
kezelendı felület durvább tisztátalanságoktól, zsírtól, olajtól és elszennyezıdésektıl 
is megtisztítandó. 
 
Az RK-50 Hideg rozsdátlanítót egyenletesen és elegendı mennyiségben hordjuk fel, 
nagyobb objektumok és szögletes, szabálytalan szerkezetek kezelése szórási 
eljárással is elvégezhetı. A peremeken és a sarkokban keletkezı anyagfelesleg, 
csöppek, csurgások és folyások elkerülendık. Lakkozott vagy régebben festett 
felületre ne használjuk! 
 
Felhasználáskor a túl nedvessé vált területeket szárítsuk meg. Amennyiben a 
száradás után még szürkésfehér poros bevonatot észlelünk, úgy azt egy kefével 
vagy egy söprővel távolítsuk el. Kezelt felületeket ne mossunk utána, hanem 
hamarosan alapozó festékkel kenjük át! 
 
Szállítási csomagolás:   12 x   100 ml       karton 
      12 x   250 ml       karton 
      12 x   500 ml       karton 
        6 x 1000 ml       karton 
                    5  ltr. kaniszter 

   10  ltr. kaniszter 
 
Szállítási forma:    felhasználásra kész 
Fajsúly:     1,141 gr / ml 
Felhasználás:    kb. 50 gr - 100 gr / m ² 
Feldolgozás:    ecsettel, szórással 
Száradási id ı ( 20 ° C ):   kb. 30 perc 
Feldolgozási h ımérséklet:  + 5 ° C - tól de nem + 40 ° C felett 
Átkenhet ı:     kb. 2 - 3 óra elteltével 
Lobbanáspont:    nincs 
Bevonatolási javaslat:   1 x RK-50 
      1 – 2 x Alapozó  GK-02 
      1 -  2 x Fedılakk LK-12 
VbF:      nem alkalmazható 
Biztonsági, veszélyesség 
és szállítási besorolás:   lásd. a biztonsági adatlapot 
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