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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Odrezovač

Odrezovač a základní nátěr v jednom procesu

WEICON Odrezovač slouží k efektivní neutralizaci rzi na litině a
oceli. Odrezovač spolehlivě zastaví proces koroze a poskytuje
tak základní nátěr pro následné povrchové úpravy. Díky svému
speciálnímu složení proniká a přeměňuje oxidy železa na stabilní
černou vrstvou chemickým procesem. Může být aplikován
na všechny rezavé oblasti, např. na strojích a zařízeních,
zemědělských zařízeních i motorových vozidlech.

Technické údaje

Báze kyselina mléčná

Zápach téměř bez zápachu

Odstín mléčná

Skladovatelnost 24 měsíců

Parametry odrezovač a základní nátěr v jednom procesu

Teplotní odolnost -30 až +80  (-22 až +176 °F) °C

Hodnota pH 2.5

Předpříprava povrchu
Povrch musí být suchý, čistý a odmaštěný. Odstraňte zbytky rzi,
tuku, nečistot, barev pomocí kartáče, broušením atd.
Důkladně odstraňte brusný prach WEICON Čističem S.

Zpracování
Před použitím dobře protřepejte. Aplikujte tenkou a rovnoměrnou
vrstvu
Odrezovače štětcem nebo válečkem. Po 15ti minutách povrch na
výrobku zčerná. Pokud tomu tak není, musí být po 30ti minutách
aplikována další vrstva. Před lakováním nechte Odrezovač z
výrobku odpařit po dobu 3 až 24 hodin (v závislosti na teplotě okolí).

Skladování
Uchovávejte těsně uzavřené v původním obalu. Chraňte před
přímým slunečním světlem a mrazem. Skladovací teplota by měla
být mezi 5 °C a +15 °C. Uchovávejte nádobu v chladném, suchém
a dobře větraném místě.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
15152001 Odrezovač 1 kg
15152005 Odrezovač 5 kg
15152010 Odrezovač 10 kg
15152028 Odrezovač 28 kg

Příslušenství:
15810001 Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400,
15811002 Sada 4 rozprašovacích hlavic pro WSD 400,
15811400 WSD 400 Tlaková nádoba,
15831001 Dávkovací kohout ke kanytru,
15841500 Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1,5 L
15841501 Prodloužení pro WPS 1500,
15842001 Ruční rozprašovač,


