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Rust and Dirt Remover 
Čistilo za odstranjevanje rje 

Tehnični list  

n 
 
 
 
Koda: 87841 
 
Lastnosti:  
Intenzivno čistilno sredstvo na osnovi anorganskih kislin z površinsko neionskimi aktivnimi delci in 
preprečevalci korozije. Tenzidi, ki jih vsebuje čistilo so biološko razgradljivi v skladu z veljavnimi zakonskimi 
predpisi.  
Za izdelek so značilne naslednje lastnosti: 

 Ne vsebuje klorovodikovih kislin 

 Dobra penetracija 

 Odstranjuje trdovratno umazanijo 

 Odstranjuje alge in vodni kamen 

 Izboljšuje odpornost proti koroziji in nudi dober oprijem kasnejšim nanosom 

Področja nanosa:  
Afin Rust and Dirt Remover je primeren za uporabo v avtoličarskih-avtokleparskih delavnicah, mehaničnih 
delavnicah, avtopralnicah, ladjedelnicah, gradbeništvu, ključavničarstvu, kjer zanesljivo in enostavno 
odstranite korozijo, rjo, in umazanijo iz jekla, železa, kroma, nerjavečega jekla, aluminija, raznih premazov 
in keramičnih ploščic. 
Tipična mesta uporabe kjer je potrebno odstranjevanje rje in umazanije so: 

 Barvana in polakirana lita platišča 

 Avtomobilska karoserija 

 Zavorni sistem 
 Uplinjači 

 Rezervoarji, cevi in posode za gorivo 
 Orodja 

 Ploščice v avtopralnicah 

 

Navodila za uporabo: 
1. Pred nanosom čistila preverite ustreznost (kompatibilnost) čistila na skriti površini. 
2. Vse morebitne večje ostanke rje in barve mehurje je potrebno mehansko odstraniti. 
3. Površina mora biti čista, brez olj in maščob. 
4. Nanesite Rust and Dirt Remover s čopičem, krpo, gobo ali pršilko. 
5. Čas delovanja čistila je odvisen od stopnje korozije, rje in umazanosti površine in se giblje od 15 

minut do 24 ur. 
6. Ko se posuši čistilo pusti siv pasivni fosfatni film. 
7. Pred naslednjim nanosom ta siv fosfatni film odstranite z vodo. 
8. Po končanem čiščenju na površino nanesite protikorozijski temeljni premaz Akemi Epoxy Primer. 
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Potopne čistilne kopeli 

1. Površina mora biti čista, brez olj in maščob. 
2. Del potopite v raztopino Rust and Dirt Remover 
3. Čas delovanja čistila je odvisen od stopnje korozije, rje in umazanosti površine in se giblje od 

15 minut do 24 ur. 
4. Ko se posuši čistilo pusti siv pasivni  fosfatni film. 
5. Pred naslednjim nanosom ta siv fosfatni film odstranite z vodo. 
6. Po končanem čiščenju na površino nanesite protikorozijski temeljni premaz Akemi Epoxy 

Primer 

Talne in stenske ploščice 
1. Rust and Dirt Remover razpršite po ploščicah. 
2. Pustite delovati čistilo 15 minut. 
3. Dobro sperite z vodo. 

Odstranjevanje rje iz rezervoarja za gorivo 
1. V rezervoar nalijte Afin Rust and Dirt remover. 
2. Rezervoar dobro pretresite in dobro premešajte vsebino. 
3. Čas čiščenja je odvisen od stopnje korozije in umazanije in bo trajal nekaj ur ali pa celo 24 ur. 
4. Vsebino izpraznite in jo večkrat sperite z vodo. 
5. Ko se posuši pusti siv pasivni fosfatni film. 

 

Posebna opomba:  
Rust and Dirt Remover se ne sme uporabljati na galvaniziranih jeklih-površinah. 
 
 
Tehnični podatki: 

Barva: rumenkasta 
Specifična teža: 1.20 g/cm³ 
PH: <1 
Poraba: približno 10-20m²/liter 
Vsebnost topil (VOC): 0 g/l 

 
Shranjevanje: 
Hranite v suhih in hladnih prostorih 5-25°C v originalno zaprti posodi. Rok uporabe najmanj 24 mesecev od 
datuma proizvodnje. 
 
Zdravje in varnost: 
Pred uporabo tega izdelka preberite varnostni  list. 
 
Pomembno obvestilo: 
Zgornje informacije temeljijo na najnovejši stopnji razvoja in tehnologiji nanosov. Zaradi različnih dejavnikov, 
ki vplivajo, je treba te informacije, kot tudi druge ustne in pisne tehnične nasvete obravnavati kot 
nezavezujoče namige. Uporabnik je dolžan v  vsakem posameznem primeru opraviti preizkus učinkovitosti 
na očeh skritem mestu.  
 


