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Acéltisztító koncentrátum  
RM-53 
 
Savtartalmú elıkezelı koncentrátum, vasfém felületekhez. Gyors hatású! Vízzel 
hígítható, nem gyúlékony, szennyoldó hatású és erısen savas kémhatású. 
 
Acél- és vasfelületekrıl a felgyülemlett vékonyrétegő cundert, rozsdát, szennyet, 
kenıanyagokat és zsírokat, kormot és olajat, minden további nagy ráfordítást igénylı 
berendezés nélkül eltávolít. Passziváló vasfoszfát réteget képez, mely rövid ideig 
még az új rozsdaképzıdést is megakadályozza. Mint alapfelület elıkezelés a 
rákövetkezı mázoló és bevonatolási munkálatok elvégzéséhez kiválóan alkalmas. 
 
Az RM-53 Acéltisztító koncentrátum használat elıtt 1 : 5 arányban vízzel hígítandó. 
Vigyázat a termék maró hatású!  Viseljünk gumikesztyőt! 
A koncentrátum az érintett vasfelületekre a „ nedveset a nedvesre ” eljárással egy 
ecsettel vagy egy kefe segítségével többször is felhordandó. 
5 – 10 perc eltelte után a tisztító és rozsdátlanító folyamat befejezıdik. Esetlegesen 
az eljárás megismétlendı! Ezután a felületet hagyjuk lecsurogni, majd egy ronggyal 
vagy egy géptisztító rongydarabbal töröljük alaposan szárazra. Vízzel ne mossuk 
utána, különben futórozsda képzıdhet! A tisztítóoldatnak nem szabad a kezelendı 
felületre felszáradnia. Amennyiben ez mégis megtörténik, a szárítás elıtt a felület a 
tisztító koncentrátummal ismét benedvesítendı. A száradási folyamat után többnyire 
egy vékony, fehérszürkés foszfátbevonat képzıdik, amely minden további utókezelés 
nélkül átkenhetı. 
Az RM-53 Acéltisztító csekély, mintegy 2 – 3 % -os koncentrációval, gızborotva 
berendezésekhez tisztítószer adalékként is alkalmas. 
 
Szállítási csomagolás:   1,0 liter 
     6,0   kg 
             12,0   kg 
             30,0   kg 
 
Megrendelés száma:   RM-53.00.0000.0 
 
Szállítási forma:   folyékony koncentrátum 
Fajsúly:    kb. 1,33 kg / liter 
Lobbanáspont:   nincs 
Alkalmazási h ımérséklet:  hidegen, a termék nem fagyérzékeny 
Megkülönböztet ı szín:   barnásan átlátszó 
Biztonsági és veszélyesség  
szerinti besorolás:   lásd. a biztonsági adatlapot 
 
Különleges utalások:  Saválló szerszámokkal és tartókkal dolgozzunk. A 

legjobb ha a szerszámokat mőanyag vagy 
nemesacél tartókban tároljuk. 
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