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Horganytisztító
RZ-50

Rendkívül  hatékony,  savtartalmú,  tisztító  és  dezoxidálószer  tűzi  horganyzott  felületek 
részére.

Eltávolítja  a  szennyeződés  és  az  oxidációs  folyamat  maradványait,  különösen  a 
cinkoxidot,  a fehér rozsdát  és a vasoxidot,  szennyoldó hatású,  piszkot,  kormot,  zsírt, 
olajat és egy sor más szennyeződésfajtát is leküzd. Passzivál és foszfátosít, átmene-
tileg véd a korroziótól.

Ahhoz, hogy a tisztítószer a teljes hatását kifejthesse a tisztítani kívánt felületeket az 
RZ-50 Horganytisztítóval és csiszológyapjúval (nem acélforgáccsal) nedvesen és gondo-
san csiszoljuk le.

Nagyon erős elszennyeződés esetén a tisztítószer alkalmazását ismételjük meg. 
Ezután  vízzel  mossuk  le  a  felületet,  azaz  öblítsük  le  és  hagyjuk  jól  megszáradni. 
Különösen a sarkok és az átfedett,  nehezen elérhető,  átlapolt  helyek alapos kiszára-
dására figyeljünk oda!
A vízzel  való leöblítéstől  azzal a feltétellel  eltekinthetünk, hogyha az RZ-50 Horgany-
tisztítóval  mindig  csak  kisebb  felületi  szakaszokat  kezelünk  és  azokat  azonnal,  még 
vizes állapotban szárazra dörzsölünk és ezzel  egy nem ragadós, bevonatoktól  és le-
rakódásoktól mentes horganyfelületet képezünk.

A termék szakszerű használata esetén,  a tűzi  horganyzott  felületeket  annyira  erősen 
nem támadja meg és nem is károsítja, hogy anyaglebontástól kelljen tartani.

Az  RZ-50  Horganytisztító  a  horganyfelületeken  egy  szilárdan  tapadó  fehérszürkés 
réteget képezhet, amely a horganyfelületek kinézetét annyira megváltoztatja, hogy adott 
esetben  optikai  okokból  a  tisztítás  után,  a  horganyfelület  bevonatolása  szükségessé 
válhat.

Szállítási csomagolás:   0,5 liter
  1,0 liter
  5,0 liter
10,0 liter

Rendelésszám: RZ-50.00.0000.0

Szállítási forma: felhasználásra kész oldat
Feldolgozás: ecsettel, hengerrel, feltételesen merítéssel vagy 

szórással
Feldolgozási hőmérséklet: Hideg, + 5 ˚C-tól, nem fagyérzékeny, forró felületre 

ne hordjuk fel!
Feldolgozási eszközök: Ne használjunk acélból készült munkaeszközöket.

Alkalmas: nemesacélból, műanyagból, kerámiából és 
faanyagból készült munkaeszközök.

Biztonsági és veszélyesség lásd. a biztonsági adatlapot
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