
Rust Remover 

Čistilna sredstva

Nestrupen gel odstranjuje rjo z jekla, nerjavečega jekla in z večino barvnih kovin.

Lastnosti in prednosti

• Prodira globoko v površino in odstranjuje rjo
• Lahko se uporablja na vertikalnih in navpičnih površinah
• Neškodljiv za večino materialov
• Končni rezultat je identičen, kot če bi material brusili ali peskali
• Pri metodi potopitve se lahko izdelek ponovno uporabi, dokler ni popolnoma nasičen (temno rjave barve)

Uporaba

Na vseh površinah, kjer je potrebno odstranjevanje rje.

Primer uporabe: vilice viličarjev, zajemalke bagrov, snežni plugi, kmetijski stroji, industrijski stroji, pomorska 
oprema, prikolice, rampe, restavriranje starodobnikov in starin, železno vrtno pohištvo, zavorne čeljusti, orodje 
(tudi kromirano), ograje, jeklena platišča, kladiva, itd.

Navodila za uporabo

1. Odstranite odvečno rjo (z uporabo žičnate krtače), umazanijo, masti in olja.
2. Gel na debelo nanesite na površino s čopičem, tako da lahko rjo pravilno absorbira. Manjše zarjavele

dele lahko potopite v gel. V tem primeru nalijte zahtevano količino gela v ločeno čisto plastično posodo. Gel je
mogoče ponovno uporabiti, dokler ni popolnoma nasičen, vendar se bo učinkovitost izdelka zmanjšala, medtem
ko bo gel postajal vse temnejši.

3. Pustite gel delovati, dokler ne dosežete želenega rezultata, vendar se gel ne sme posušiti *. Čas namakanja je
odvisen od debeline plasti rje in od vrste kovine (30 minut za lahke rjavine, 24 ur za zelo težko rjavino). Aluminij,
cink in druge občutljive kovine se lahko poškodujejo pri predolgi izpostavljenosti gelu.

4. Izperite z vodo in obdelajte kovino, kot da je nova in gola.
5. V primeru zelo močne rjavine je potrebno ponovno nanesti gel.

*Opomba: Če pustite, da se gel posuši, bo prišlo do reakcije, ko na površini nastane zaščitni, pasivni film, ki začasno 
ščiti obdelano površino pred ponovno korozijo in izboljša oprijem temeljnih premazov in prajmerjev. Ni priporočljivo, 
da se gel posuši, še posebej v primerih, ko je zaželena sijoča končna obdelava, saj je zaščitni film megleno bele 
barve in ga je težko odstraniti. V primeru obdelave večjih površin lahko gel prekrijete s plastično folijo za hrano. To 
preprečuje, da se gel posuši in zagotavlja, da bo še naprej deloval, dokler ni nasičen (temnejše barve).
Testirajte na manjši skriti površini.

Koda Oznaka Pakiranje
86278 KRR 1 kg 



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

86278 

KRR 

1 kg 

Jedko 

0 g/L 

 3402 90 90 

Koda: 

Oznaka: 

Pakiranje: 

Varnostno opozorilo: 

VOC: 

Tarifna številka:         

Rok uporabe: 

Odstranitev:  

Oblika:

Barva: 

Vonj: 

Nanos: 

Topnost v vodi:    

24 mesecev 

Odstranitev mora biti opravljena v skladu z uradnimi lokalnimi predpisi 

Tiksotropni gel

Prozorna

Blaga kislina

S krtačo ali metodo potapljanja

Popolnoma topno 
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