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UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

OXI-RUST CONVERTER

ORC500
ORC5000

DANE TECHNICZNE

OXI-RUST CONVERTEROXI-RUST CONVERTER
NAJNOWSZA TECHNOLOGIA W

WALCE Z KOROZJ¥ METALI
NAJNOWSZA TECHNOLOGIA W

WALCE Z KOROZJ¥ METALI

Przekszta³ca rdzê w sta³¹ i nieprzepuszczaln¹ warstwê ochronn¹.

Neutralizuje rdzê podczas widocznej reakcji.

Bardzo ekonomiczny - zmniejsza koszty eksploatacji.

Idealny jako podk³ad lub koñcowa warstwa.

£atwa aplikacja za pomoc¹ pêdzla lub pistoletu natryskowego.

Po wysuszeniu, powierzchnia mo¿e byæ malowana lub 
szpachlowana.

Jest bezpieczny w u¿yciu.

Kod artyku³u                        Nazwa                        Opakowanie                       Rodzaj
ORC500                 OXI-RUST CONVERTER           500 ml            Œrodki do ochrony i pielêgnacji
ORC5000               OXI-RUST CONVERTER               5 l               Œrodki do ochrony i pielêgnacji

Rdza to niejednolita warstwa produktów utleniania ¿elaza i jego stopów o silnym 
charakterze higroskopijnym. Czêsto podczas usuwania rdzy, jej ma³e cz¹steczki 
pozostaj¹ w porach powierzchni, co po pewnym czasie powoduje wznowienie 
procesu korozji. W celu rozwi¹zania tego odwiecznego problemu, opracowaliœmy 
profesjonaln¹ technologiê o nazwie OXI-RUST CONVERTER.
To syntetyczna emulsja o mlecznym kolorze, która po kontakcie ze stal¹ i pod 
wp³ywem wilgoci zawartej w powietrzu przekszta³ca tlenki ¿elaza w tward¹, ciemn¹ 
pow³okê. Otrzymana tym sposobem warstwa po utwardzeniu chroni powierzchniê 
przed ponown¹ korozj¹.
OXI-RUST CONVERTER nie tylko usuwa rdzê, ale jest tak¿e idealnym podk³adem 
do wszelkich systemów malarskich. Sprawia to, ¿e podczas jednego zastosowania 
produktu OXI-RUST CONVERTER uzyskujemy potrójny efekt: usuwamy rdzê, 
zabezpieczamy powierzchniê i uzyskujemy podk³ad idealny do malowania. 
Technologia ta niew¹tpliwie oszczêdza nasz czas i pieni¹dze.
OXI-RUST CONVERTER po utwardzeniu jest wodoodporny i odporny na dzia³anie 
rozpuszczalników.

Sk³ad/Postaæ: Syntetyczna emulsja mlecznej barwy sk³adaj¹ca siê z kopolimerów 
¿ywic akrylowych i przeciwutleniaczy, które w wyniku reakcji z rdz¹ tworz¹ 
utwardzon¹ pó³matow¹ ciemn¹ pow³okê.
Lepkoœæ okreœlona Kubkiem Forda N 4: 45 sec. (mPa.s)
Zawartoœæ cz¹stek sta³ych: 52%
Odczyn pH 3,5
Ciê¿ar w³aœciwy: 1,25 kg / dm³
Temperatura zap³onu (w zamkniêtym tyglu):> 30°C
Palnoœæ: suchy film jest trudnopalny
Temperatura aplikacji: min. 5°C - max. 40°C
Czasy schniêcia: lato: 15 min., zima: 45 min.
Wysoka wilgotnoœæ oraz niskie temperatury spowalniaj¹ proces schniêcia. W celu 
przyspieszenia suszenia u¿yæ lampy IR lub gor¹cego powietrza.
Przyœpieszone próby korozyjne-mg³a solna 5% NaCI w temp. 35°C; DIN 50 021 
(ASTM B117) 5000 godz.
Odpornoœæ temperaturowa: -60°C do +150°C.
Przydatnoœæ do u¿ycia: 24 miesi¹ce, przechowywaæ w suchym i ch³odnym 
miejscu. Chroniæ przed mrozem.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie charakterystyki.

Konstrukcje pojazdów mechanicznych, statków, konstrukcje stalowe i metalowe, 
produkcja narzêdzi, budowa mostów, zbiorników, konstrukcje rurowe, konstrukcje 
kontenerowe, rolnictwo oraz leœnictwo, gospodarka komunalna, konstrukcje 
maszyn itp.
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