
RUGISTOP
CONVERTIZOR DE RUGINA

cod 5900100

DESCRIERE

RUGISTOP este un produs în emulsie care transforma rugina în
compusi metalorganici perfect aderenti la suport.
RUGISTOP permite blocarea ruginii pe suprafete greu de
curatat, evitând operatiunea obositoare a smirgluirii si perierii.
Produsul este indicat pentru tratarea suprafetelor feroase precum
grilajele, termosifoanele, etc.
Produsul este caracterizat de o aplicabilitate usoara si nu
afecteaza partile vopsite.

INDICATIIDE UTILIZARE

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

CARACTERISTICI TEHNICE

-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,03 ± 0,02 kg/l
-Aspect: lichid laptos
-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala dupa 2 ore; poate fi
acoperit cu straturi ulterioare dupa 24 ore, dar nu la mai mult de
4 saptamâni de la aplicare.

PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete din metal feros:
- Eliminati eventualele urme de calamina compacta si aderenta;
- Degresati suprafata cu Dil. Nitro;
- Aplicati convertizorul de rugina RUGISTOP.

INDICATIIPENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Umiditatea relativa a mediului: <80%.
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Suport uscat.
- Agitati produsul înainte de utilizare.
- Unelte: pensula, rol, pistol.
- Dilutie: pregatit pentru utilizare.
- Nr. straturi: se aplica un singur strat.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu apa, imediat dupa
utilizare.
- Consum indicativ: 8-10 mp/l pe suprafete netede. Se
recomanda efectuarea unei probe preliminare pe suportul
respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 2 ani.

INDICATIIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03
si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul
conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa
utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati
resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A
nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate.
În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz
de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul
sau eticheta. Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare, în
cursurile de apa si pe pamânt
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Convertizor de rugina.
Pe suprafete feroase cu urme de rugina se aplica convertizorul de
rugina RUGISTOP cod 5900100 pentru conversia ruginii în
punctele dificil de atins.
Furnizare si punere în lucru € ................. mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazafaptul catoate informatiiledin fisaprezenta

sunt furnizate pe baza experienteisicunostintelorsale tehnice sistiintifice.Compania

nu îsipoate asuma totusinici o raspunderepentru rezultatele obtinutedupautilizarea

acestora, întrucât conditiilede aplicare nu sunt sub controlul sau.Varecomandam

întotdeauna saverificatidacaprodusul este adecvat fiecaruicaz în parte. Prezenta

anuleazasiînlocuiesteorice fisaprecedenta.Pentru informatii tehnice suplimentare

contactatiServiciul de AsistentaTehnica.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it

1 / 1 RUGISTOP - v.2009-03-18


