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RUST CONVERTER 
 

Μετατροπέας σκουριάς  
 
Πλεονεκτήματα: 
 
 Το RUST CONVERTER  είναι προϊόν για χρήση σε σκουριασμένες  

σιδερένιες επιφάνειες και επιφάνειες μετά από αμμοβολή για την 
προετοιμασία βαφής.  

 Εξουδετερώνει την διαδικασία οξείδωσης. 
 Αντιδρά γρήγορα  με την σκουριά και μετατρέπει τα οξείδια του σιδήρου σε 

σταθερό αδιάλυτο μπλε – μαύρο μεταλλοοργανικό αδρανές επιφανειακό  
σύμπλεγμα. 

 Δημιουργεί σταθερή χημική παθητικοποίηση που είναι η βάση για εφαρμογή 
οποιουδήποτε τύπου χρωματικής επικάλυψης. 

 Δημιουργεί αδιάλυτο στο νερό υδροφοβικό, προστατευτικό φίλμ. 
 Χρησιμοποιείται και σε υγρές επιφάνειες. Είναι ΑΚΙΝΔΥΝΟ, ΑΦΛΕΚΤΟ και 

το ΣΤΕΓΝΟ ΦΙΛΜ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ. 
 Απαιτεί ελάχιστη προετοιμασία της επιφάνειας.    
 Απαιτούμενος χρόνος αντίδρασης: 3 ώρες.  
 Οικονομικό για τον έλεγχο της  διάβρωσης και για μακροχρόνια προστασία.  
 Συμβατό με τα περισσότερα χρησιμοποιούμενα είδη χρωμάτων: αλκυδικά, 

εποξικά, πολυουρεθάνης, βινυλίου και τα νέα υδατικής βάσης. 
 Δεν περιέχει φωσφορικό οξύ. 

 
Εφαρμογή: 
 
 Χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις βαφής ή επαναβαφής   όπου η 
αμμοβολή δεν μπορεί να εφαρμοστεί, όπως επίσης, σε επιφάνειες που έχουν 
αμμοβοληθεί για την παθητικοποίηση της κίτρινης οξείδωσης. Ιδανικό για χρήση 
στην Ναυτιλία, Λιμενικές εγκαταστάσεις, Ναυπηγεία, Βιομηχανία κ.α. 
 
Τρόπος Χρήσης: 
Χρησιμοποιείστε συρματόβουρτσα για να απομακρυνθεί η χαλαρωμένη σκουριά και 
καθαρίστε τις επιφάνειες από σκόνη, λάδια, γράσα κ.λ.π. Για τον καθαρισμό 
χρησιμοποιείστε το προϊόν της εταιρείας μας EUROCLEAN. Ξεπλύνετε τις 
επιφάνειες με νερό. 
Σε ναυτιλιακό και βιομηχανικό περιβάλλον η σκουριά περιέχει ατμοσφαιρικά άλατα 
τα οποία πρέπει να απομακρύνονται με καθαρό νερό, πριν την εφαρμογή του RUST 
CONVERTER.  
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Το RUST CONVERTER είναι  έτοιμο προς χρήση. Μια λεπτή στρώση είναι 

αρκετή. Εφαρμόζεται με πινέλο, βούρτσα, ρολό ή spray. 1 λίτρο RUST 
CONVERTER καλύπτει περίπου 20 τετραγωνικά μέτρα. Ο χρόνος αντίδρασης είναι 
περίπου 3 ώρες.  

Σε κλειστούς χώρους ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερος.   
  
Το RUST CONVERTER δεν είναι χρώμα.  

Στις επιφάνειες που έχουν επεξεργαστεί με  RUST CONVERTER πρέπει να γίνει 
βαφή εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της αντίδρασης. Τα χρησιμοποιούμενα 
εργαλεία καθαρίζονται με νερό.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ       
 
 Το RUST CONVERTER δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες με 
θερμοκρασία πάνω από 40ο C , όπως καταστρώματα πλοίων σε τροπικές ζώνες. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, κάνετε χρήση του RUST CONVERTER τις νυχτερινές ώρες, 
όταν η θερμοκρασία έχει μειωθεί.  
 
Προφυλάξεις: 
  
 Όξινο προϊόν. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Για 
περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.  
 
  


