RUST-STOP 4C

LIST

POLYMERNÍ NÁTĚR K PŘEMĚNĚ RZI

RUST-STOP 4C | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
prostředek přeměňující rez na ochranný
polymerní povlak
zastavuje rez a zabraňuje jejímu dalšímu
tvoření
odstraňuje potřebu pískování, broušení
a nanášení základních nátěrů a ostatních
přípravků
renovuje konstrukční prvky v jedné operaci
odstraňuje potřebu nanášení vrchního nátěru

OBLASTI POUŽITÍ

BALENÍ

RUST-STOP 4C je ideální ve všech odvětvích průmyslu, v dopravě, správě budov a zařízení, zemědělství, stavebnictví, při ochraně a renovaci kovových povrchů. Vhodný všude tam, kde koroze
ohrožuje vzhled a funkci kovových zařízení.

RUST-STOP 4C je dodáván v balení 4 l plastová nádoba.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20°C): kapalné
Barva: béžová, opalescentní
Zápach (vůně): mírný
Hodnota pH: 3-4
Speciﬁcká hmotnost: 1,13 g/cm3

NÁVOD NA POUŽITÍ
Před použitím nádobu krátce protřepejte. Odeberte potřebné
množství a nádobu uzavřete. Z ošetřovaného povrchu odstraňte
volnou rez drátěným kartáčem nebo brusným papírem. Je-li to
nutné, povrch očistěte od mastnoty (vhodné použít CLEANER
4C). Aplikujte RUST-STOP 4C štětcem nebo válečkem. Pro dokonalý výsledek se doporučují dva nátěry za sebou v rozmezí
cca 1 hodiny. V případě aplikace vrchního krycího nátěru nechte
zaschnout 24 hodin. Ihned po použití vymyjte štětec nebo váleček studenou vodou. Používejte za teploty 15 až 35 °C. Při práci
používejte osobní ochranné pracovní pomůcky.
NEVRACEJTE NEPOUŽITÝ RUST-STOP 4C
DO ORIGINÁLNÍ NÁDOBY!

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.

Prodejce: 4CLEAN s.r.o. - Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha-Vinohrady
tel./fax: +420 487 857 225, email: 4clean@4clean. cz, www.4clean.cz

ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ
Skladovat v chladu a suchu, v dobře větraných prostorách,
v originálním a uzavřeném balení. Chraňte před mrazem.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

