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        Schnellrostloeser 
        Karta techniczna 

        Stan: 15.02.95 
 
                                                                                                                              Preparat do szybkiego luzowania 
                                                                                                                           wszystkich zapieczonych połączeń   
                                                                                                                                       kołnierzowych i śrubowych.    
                                                                                                                                                     Baza: węglowodory  
 
 
Charakterystyka:  Szybki odrdzewiacz jest ekstremalnie penetrującym olejem natryskowym na bazie  
                                                   węglowodorów do szybkiego luzowania zardzewiałych części metalowych. Wnika 

on w strukturę rdzy, rozluźnia rdzę, zmniejsza tarcie tak, że również mocno 
zardzewiałe śruby dają się łatwo, z wyraźnie małym nakładem siły, odkręcić. 

                                                   Zmniejsza się przez to niebezpieczeństwo zerwania połączeń śrubowych. 
                                                   Poza tym metalowe części, pokryte szybkim odrdzewiaczem, otrzymują czasową 

ochronę antykorozyjną.                          
                                                      
 
Zastosowanie:                          Szybki odrdzewiacz stosowany jest do luzowania zapieczonych i zardzewiałych 
                                                   części metalowych, jak śruby, nakrętki, bolce, gwinty i połączenia gniazdowe.  
 
Dane techniczne: 

Kolor:     lekko żółty 
Zapach:                                      nafty 
Konsystencja:    płynna 
Gęstość:    ok. 0,79 g/cm3  

 
Nakładanie:   Uwaga wstępna  

Przed rozpoczęciem natrysku preparatu należy zapoznać się ze środkami 
ostrożności i radami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie 
bezpieczeństwa. Również w przypadku produktów nie objętych obowiązkiem 
znakowania ze względu na bezpieczeństwo pracy należy zachować ogólne środki 
ostrożności związane ze stosowaniem środków chemicznych.  

 
Natrysk 
Pojemnik z preparatem przed użyciem krótko wstrząsać. Przez naciśnięcie 
końcówki  natryskowej, szybki odrdzewiacz zostaje natryśnięty na właściwy 
element, a zamocowana do końcówki natryskowej rurka ułatwia wykonanie 

                                                   dokładnego natrysku.  
             Zamontowany wewnątrz pojemnika specjalny zawór kulowy pozwala na natrysk 
             preparatu w każdym położeniu tak, że pojemnik niekoniecznie musi być 
             trzymany pionowo. 
             Do luzowania zardzewiałych połączeń gwintowych natryskujemy na właściwe       
             miejsce. Po krótkim odczekaniu ( ok. 5 min.), żeby preparat mógł wniknąć w 
             drobne szczeliny, połączenie gwintowe można rozłączyć z wyraźnie mniejszą siłą.       
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Magazynowanie:  Zagrożenie przemarznięciem:  nie 

Zalecana temperatura składowania:  10°C  do 30 °C (nigdy ponad 50° C ) 
Czas składowania:   12 miesięcy                                                                  

 
 
Forma dostawy:               Aerozol, 400 ml                                       Art. Nr 156.24 H 
                                                  
  
                                                    
 
 
Wskazania/ rady 
dotyczące bezpieczeństwa/ 
oznaczenia transportowe: patrz karta bezpieczeństwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wskazówka: Podane informacje, szczególnie dotyczące nanoszenia preparatu i jego zastosowań oparte 

są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wielką różnorodność materiałów i 
będące poza naszym wpływem zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie 
każdorazowo własnych prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do 
planowanej metody zastosowania i zamierzonych celów. Ani wskazówki zawarte w 
niniejszej karcie technicznej, ani porady udzielone ustnie nie mogą być podstawą 
odpowiedzialności jeśli nie wyniknęły ze złych zamiarów lub ciężkiego niedbalstwa 
producenta. 

 
Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą 
ważność 
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