
Rusty Penetrant 
Hitro delujoč, večnamenski penetrant z grafitnimi delci za odstranitev rje.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje 

83726 Rusty Penetrant SRP 400 ml razpršilo 

Lastnosti in prednosti 

• Ne vsebuje silikonov - varen za delavnice
• Hitro deluje na rji - prihrani čas
• Vsebuje grafit - ustvari mazalni film, ki preprečuje

poškodbe vijakov
• Sprošča zagozdene mehanizme in sprijete dele
• Priročno pakiranje v obliki razpršila - brez nereda ali

odpadkov

Uporaba 

Odstranjevalec rje Rusty Penetrant je posebej zasnovan, da zelo hitro prodira v rjo. Na površini pusti 
mazalni film. 
Rusty Penetrant je brez silikona in je varen za uporabo v delavnicah. Še posebej dobro se izkaže na 
maticah izpušnega sistema, vijakih in maticah, sestavnih delih za vzmetenje in drugih komponentah, kjer 
so vlažnost in / ali toplota združeni.
Rusty Penetrant je izjemno uporaben, če ga uporabljate skupaj z bakreno mastjo Anti Seize Grease na 
težko dostopnih mestih, kot so vijaki v izpušnem sistemu. Uporabite Rusty Penetrant, da se matica prične 
premikati, nato pa napršite Anti Seize Grease na izpostavljeni del, da zagotovite, da se rja tja ne širi. 
Rusty Penetrant izpolnjuje tudi zahteve v kmetijskem sektorju, kjer lahko kmetijski stroji dalj časa mirujejo v 
ekstremnih pogojih.

Navodila za uporabo 

1. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
2. Odstranite rjo z površine in nanesite odstranjevalec rje Rusty Penetrant kjer je to potrebno.
3. Pustite, da prodre v površino in nato razstavite dele.



Tehnične informacije 

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji
Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja 
KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo 
uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne 
lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so 
verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene 
odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in 
primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, 
ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Osnova: 
Oblika: 

Barva: 

Rok uporabe: 

Tarifna številka: 

VOC:  

Grafit

Nizko viskozna tekočina 

Črna

30 mesecev

3403 19 10  

643 g/l 

0.728 g/ml 20oC 

Ni določeno 

Specifična teža: 

Temperaturna odpornost: 

Konstantna:

Občasna: Ni določeno 

mailto:kentinfo.uk@kenteurope.com

	Slide Number 1
	Slide Number 2



