BRUKERINFORMASJON

ØJ RUSTFJERNER
Surt av-oksideringsmiddel i geléform
ØJ RUSTFJERNER er et rengjøringsmiddel for de fleste typer av oksiderte og
rustne overflater. Middelet oppfyller miljøkrav og er lett nedbrytbart i naturen.
.
Sammensetning:

Fosforsyre 10 - 25%, Fruktsyre 5-10%, Fermentert myse 10-25%,
Natriumbensoat < 0,2%, Kaliumsorbat< 0,1%.
Bruksområder:
Fjerner oksider, rust og jernklorider på alle overflater.
For eksempel: Verktøy, misfarging på gulv, vegger og
lignende. Overflater på rør og annen utrustning.
Aluminium, rustfritt og syrefast stål blir blank igjen.
Skader ikke gummi, plast, aluminium, stål, lakk osv.
Bruksanvisning:
ØJ Rustfjerner påføres flatene i konsentrert form med
pensel eller spesiell gelépumpe. Sjiktet bør være 5-8mm
tykt, noe som gir et forbruk på 0,5 – 0,8 liter pr. m2.
VIKTIG: Ved temperaturer over 20°C kan det legges
presenning over belagte flater under behandlingen for å
unngå uttørking, noe som gjør at prosessen stopper
opp. Under 10°C vil virkningen være dårlig.
Anbefalt arbeidstemp: 15-20°C.
Verneutstyr: Anvend PVC hansker og beskyttelsesbriller
ved bruk.
OBS! Merk at enkelte materialer kan være følsomme mot
produktet, for eksempel reaktive metaller som sink,
magnesium, litium, kadmium. Ved usikkerhet, prøv først på
en mindre flate. Analyse av material-påvirkning kan bestilles
hos oss.
Egenskaper:
pH i konsentrat: 0,8 +/-0,2
Skummeevne: Lav
Svakt etsende
Løselighet: Løselig i vann/alkohol (25°C)
Spesifikk vekt: 1,30g/ml
Viskositet: Tregflytende
Reaktivitet: Reagerer med alkaliske stoffer og med
overflaten på reaktive metaller.

Holdbarhet:
Minimum 3 år ved ubrutt forpakning
1 måned ved brutt forpakning.
Produktet kan fryses og tines
uten at egenskapene forringes.
Pakning:
25 liters kanner.
200 liters fat.
1000 liters beholder.
Miljø:
Produktet er biologisk lett nedbrytbart iht. OECD 301A.
Ikke spesialavfall.
Sikkerhetsforhold:
Irriterende.
Irriterer øyne og huden.
Produktet er ikke klassifisert som
brannfarlig.
Avhengig av hva som rengjøres,
kan allikevel anvendt produkt bli
klassifisert som miljøfarlig avfall.
Slikt avfall skal håndteres iht.
myndighetenes bestemmelser.

ØJ
Rustfjerner
er et avoksideringsmiddel for rustne
overflater.

Miljø

Produktet er
biologisk lett
nedbrytbart og
oppfyller strenge
miljøkrav.

Helse
Svakt etsende.
Anvend hansker og
beskyttelsesbriller. Sørg for god
ventilasjon.

Teknisk
spesifikasjon
pH-verdi 0,8 + 0,2
Densitet: 1,30

Lagring:
Anbefalt oppbevaringstemperatur 0- 30°C.
Ikke sollys.
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