RUGISTOP
CONVERTIZOR DE RUGINĂ
cod 5900100
DESCRIERE
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
RUGISTOP este un produs în emulsie care transformă
rugina în compuşi metalorganici perfect aderenţi la suport.
RUGISTOP permite blocarea ruginii pe suprafeţe greu de
curăţat, evitând operaţiunea obositoare a şmirgluirii şi
perierii.
Produsul este indicat pentru tratarea suprafeţelor feroase
precum grilajele, termosifoanele, etc.
Produsul este caracterizat de o aplicabilitate uşoară şi nu
afectează părţile vopsite.

Nu intră sub incidenţa Directivei Legislative 161/2006

Poate fi aplicat pe suprafeţe feroase în general.
Va fi acoperit întotdeauna cu produse antirugină sau de
fond adecvate.

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din
14/03/03 şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare. Utilizaţi
produsul conform normelor de igienă şi siguranţă în
vigoare; după utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul
înconjurător, lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţi-le
ca deşeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Utilizaţi în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii,
spălaţi imediat cu multă apă. În caz de înghiţire, consultaţi
imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu
aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare, în cursurile de
apă şi pe pământ
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.

CARACTERISTICI TEHNICE

REZUMAT DE CAPITOL

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,03 ± 0,02 kg/l
-Aspect: lichid lăptos
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): superficială după 2 ore;
poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 24 ore, dar nu la
mai mult de 4 săptămâni de la aplicare.

Convertizor de rugină.
Pe suprafeţe feroase cu urme de rugină se aplică
convertizorul de rugină RUGISTOP cod 5900100 pentru
conversia ruginii în punctele dificil de atins.
Furnizare şi punere în lucru € ................. mp.

INDICAŢII DE UTILIZARE

PREGĂTIREA SUPORTULUI
Suprafeţe din metal feros:
- Eliminaţi eventualele urme de calamină compactă şi
aderentă;
- Degresaţi suprafaţa cu Dil. Nitro;
- Aplicaţi convertizorul de rugină RUGISTOP.
INDICAŢII PENTRU APLICARE

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile
din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor
sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.

Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Umiditatea relativă a mediului: <80%.
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Suport uscat.
- Agitaţi produsul înainte de utilizare.
- Unelte: pensulă, rol, pistol.
- Diluţie: pregătit pentru utilizare.
- Nr. straturi: se aplică un singur strat.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată cu apă, imediat după
utilizare.
- Consum indicativ: 8-10 mp/l pe suprafeţe netede. Se
recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul
respectiv pentru a determina consumul real.
COLORAREA
----DEPOZITAREA
Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..
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