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RUST - REMOVER 
 

 

Περιγραφή 

 Το RUST-REMOVER είναι ένα υγρό προϊόν αφαιρετικό σκουριάς και 

διαβρώσεων, μείγμα ασθενών ανοργάνων και οργανικών οξέων με γαλακτομα- 

τοποιητές, με τα εξής πλεονεκτήματα : 

 

 α).Το προϊόν εκτός από την σκουριά και τις διαβρώσεις επειδή περιέχει και 

ενεργώς δρώντα συστατικά, αφαιρεί λάδια, αιθάλες κ.λ.π. και δρα σαν καθαριστικό 

γενικής χρήσεως. 

 β).Περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες και ως εκ τούτου είναι ασφαλές επί 

όλων των μετάλλων. 

 γ).Επιτυγχάνει μία ελαφρά φωσφάτωση στις επιφάνειες που εφαρμόζεται και 

είναι ιδανικό για κατεργασίες μετάλλων πριν από το βάψιμο. 

 δ).Είναι ασφαλές επί των χρωματισμένων επιφανειών. Αφαιρεί μόνο τη 

σκουριά στα σημεία όπου υπάρχει εξαιτίας της διαβρώσεως του χρώματος και 

ξαναδίνει στις επιφάνειες μία λαμπερή και φρεσκοβαμμένη όψη. 

 ε).Είναι σχετικά ασφαλές επί του προσωπικού διότι δεν περιέχει ισχυρά οξέα 

και δεν είναι πτητικό. 

 

Εφαρμογές 

 Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση της σκουριάς, διαβρώσεων, αιθάλης, λαδιών 

κ.λ.π. Για αφαίρεση σκουριάς από τα σκασίματα του χρώματος. Για καθαρισμό και 

γυάλισμα λιθίνων επιφανειών (πλακάκια, τούβλα, μάρμαρα κ.λ.π.) και ξύλινων 

καταστρωμάτων. Είναι ιδανικό για αποξείδωση, απολάδωση και καθαρισμό του 

αλουμινίου. 

 

Τρόπος Χρήσεως 

 Χρησιμοποιείται με πινέλο ή εμβάπτιση ως έχει ή αραιωμένο με νερό και σε 

αναλογία ένα μέρος υλικού σε τέσσερα έως έξι μέρη νερού, ανάλογα με τις 

περιπτώσεις καθαρισμού. Ξεπλύνετε με νερό. 

 

Προφυλάξεις 

 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.   Για περισσότερες 

πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS). 

 

Συσκευασία 

 Προσφέρεται σε πλαστικά δοχεία των 30 λίτρων. 
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RUST - REMOVER 
 

    ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

 

1.Καθαρισμός ψυγείων αυτοκινήτου. 

 

 Αφαιρούμε το νερό από το ψυγείο και το κύκλωμα. Προσθέτουμε RUST-

REMOVER σε αναλογία 1:4 και αφήνουμε το διάλυμα να δράσει 2 ώρες. 

Ξεπλένουμε με νερό όλο το σύστημα μέχρις ότου το νερό να βγαίνει καθαρό. 

Αδειάζουμε το νερό. 

 

2. Καθαρισμός ice machine. 

Για να καθαρίσουμε τα άλατα χρησιμοποιούμαι το RUST-REMOVER 

αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:1 έως 1:5. Αφήνουμε το υλικό μέχρι να 

διαλυθούν τα άλατα και ξεπλένουμε με νερό για πολύ ώρα μέχρι να 

απομακρυνθούν  όλα τα υπολείμματα του RUST-REMOVER  και να βγει 

εντελώς  καθαρό νερό.   

 

3.Καθαρισμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων μηχανών. 

 

 Για να καθαρίσουμε τα άλατα και το πουρί χρησιμοποιούμε το RUST-

REMOVER σε αναλογία 1:4 για 45 λεπτά με αναμένη την μηχανή. Ξεπλένουμε 

με νερό έως ότου βγει καθαρό. 

 

4.Αφαίρεση αλάτων από πλυντήρια. 

 

 Χρησιμοποιώντας το ATAROL σε αναλογία από 1:2 - 1:4 για 30 λεπτά, 

αφαιρούνται όλα τα άλατα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις συνιστούμε την χρήση του προϊόντος 

μας KEM-NUTRO-S σε αναλογία 2 - 3 % για εξουδετέρωση του RUST-

REMOVER. 

 

5.Καθαρισμός καρμπυρατέρ. 

 

 Το RUST-REMOVER αφαιρεί άλατα και πουρί από τα καρμπυρατέρ σε 5-

8 λεπτά. Ακολουθεί ξέπλυμα. 
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6.Καθαρισμός ρεζερβουάρ. 

 

 Γεμίζουμε το ρεζερβουάρ με νερό και βεβαιωνόμαστε ότι δεν ''χάνει''. 

Αδειάζουμε το νερό και προσθέτουμε RUST-REMOVER σε αναλογία 1:2 για 

24 ώρες. Αδειάζουμε το διάλυμα. Δεν χρειάζεται ξέπλυμα. 

Αφήνουμε το ρεζερβουάρ να στεγνώσει ή το ''φυσάμε'' με αέρα. 

 

 

7.Καθαρισμός αλάτων από ατμοσίδερα. 

 

 Σε αναλογία 1:2 και για 30 λεπτά αφαιρούνται όλα τα άλατα. 

Για αλουμινένια ατμοσίδερα συνιστούμε την χρήση του προϊόντος SCALE 

OFF-LS-30. 

 

8.Σκάφη αναψυχής. 

 

 Με RUST-REMOVER αδιάλυτο και με λίγο τρίψιμο αφαιρούνται οι 

κιτρινίλες από τα σκάφη αναψυχής. Χρειάζεται καλό ξέπλυμα. 

 

9.Καθαρισμός λεκανών - λουτρών. 

 

 Ρίχνοντας 400 gr. RUST-REMOVER στην λεκάνη και αφήνοντάς το να 

δράσει για 45 λεπτά, αφαιρεί όλο το πουρί και τις κιτρινίλες. 
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