
Rust Converter 

Prajmerji in premazi

Premaz proti rji Rust Converter, ki ne vsebuje mineralnih kislin, je oblikovan tako, da nevtralizira 
korozijo na železovi kovini in sestavnih delih, ter deluje kot osnovni premaz pri nadaljnji obdelavi.

Koda Oznaka Pakiranje
86277 KRC 500 ml 

Lastnosti in prednosti

• Nestrupena emulzija na vodni osnovi, za obdelavo zarjavelih površin
• Nevtralizira korozijski proces - po sušenju ostane netopen akrilni premaz
• Enostaven nanos s čopičem, valjčkom in celo z razpršilko, saj je zelo tekoč
• Kompatibilen z večino barv
• Potrebna je minimalna priprava površine, lahko se ga nanaša tudi na vlažne površine
• Močan, vodoodporen film, ki ščiti površino pred vremenskimi vplivi

Uporaba

Povsod, kjer ni potrebna fina obdelava, po uporabi premaza Rust Converter.
Primeri: avtomobilska industrija, prikolice, kmetijski stroji, gospodarska vozila, težki gradbeni stroji, 
konstrukcije, ograje, vodni rezervoarji, cisterne, vključno z balastom in tovorom, mostovi, okenske police, 
naftne ploščadi, ladje, pontoni, povsod kjer se uporabljajo kovinski deli in so prisotni oksidanti ali slana 
atmosfera oziroma povsod tam, kjer morajo biti kovinski deli zaščiteni pred rjo.

Navodila za uporabo

1. S površine odstranjite odvečno rj, olja, maščobe, odpadajočo stare barve. Sol mora biti odstranjena z uporabo 
primernega detergenta in sveže vode.

2. Nanesite premaz na površino s pomočjo čopiča, valjčka ali razpršilke. Poskrbite, da je vsa površina rje prekrita z
premazom. Po potrebi, glede na stanje površine, lahko nanesete tudi do tri sloje, da zagotovite popolno prekritost. 
Med posameznim nanosom naj bo ena ura presledka.

3. Ko premaz Rusty Converter pride v stik z rjo, tekočina začne reagirati tako, da oblikuje modri film, ko se izdelek
pretvori v stabilen, železov, organski sloj.

4. Suho na otip po 15-45 minutah. Ne dopustite, da se premaz zmoči med sušenjem. Pustite, da se suši 24 ur
pred nanosom barve oz. premaza. Liter tekočine naj bi zadoščal za 10 do 15 kvadratnih metrov pri nanosu debeline 
50-100 mikronov. Pred nanosom premaza proti rji Rust Converter obvezno preverite združljivost s površino.

5. Po uporabi z vodo očistite ščetko, valjček oz. pršilko.

. 



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

Tehnične informacije

Koda:  

Rok uporabe: 

Prodajna enota:  

Pakiranje: 

Tarifna številka:    

Temperatura nanosa: 

VOC: 

Izgled:  

Temperna odpornost: 

Temperatura hrambe: 

86277 

18 mesecev

Posamezna

500 ml plastenka + pršilka

3209 10 00 

5°C - 35°C 

36 g/l 

Bela tekočina

- 50°C do + 50°C posušen premaz (brez plamenišča) 

+10°C do + 35°C (zaščitite pred zmrzovanjem)
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