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Wszystkie dane i zalecenia są wynikiem starannych testów przeprowadzonych przez nasze laboratorium. Można je uznać jedynie za rekomendację, która odpowiada poziomowi dzisiejszej 
wiedzy. Dane te podane są w dobrej wierze. Jednak ze względu na różnorodność możliwych zastosowań i metod pracy nie jesteśmy w stanie przejąć żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań 
wynikających z niewłaściwego użytkowania naszych produktów. W związku z tym umowny stosunek prawny jest nieuzasadniony i nie ma żadnych wtórnych zobowiązań wynikających z 
jakichkolwiek umów kupna.
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DINITROL ZERO RUST
Zrównoważone, perfekcyjne usuwanie rdzy
DINITROL Zero Rust to innowacyjny rezultat naszych szeroko zakrojonych badań.  
Może być używany do nawet całkowitego i trwałego usuwania uporczywej rdzy  
ze wszystkich rodzajów żelaza.

 » Gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania

 » Usuwa nawet grubą warstwę rdzy

 » Nietoksyczny i biodegradowalny

 » Na bazie wody, nie zawiera kwasów  
ani roztworów żrących

DINITROL Zero Rust 991 GEL
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor
11577 1 L kanister Żółty / Transparentny

DINITROL Zero Rust 990 LIQUID
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor

11576 5 L kanister Żółty / Transparentny



Wszystkie dane i zalecenia są wynikiem starannych testów przeprowadzonych przez nasze laboratorium. Można je uznać jedynie za rekomendację, która odpowiada poziomowi dzisiejszej 
wiedzy. Dane te podane są w dobrej wierze. Jednak ze względu na różnorodność możliwych zastosowań i metod pracy nie jesteśmy w stanie przejąć żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań 
wynikających z niewłaściwego użytkowania naszych produktów. W związku z tym umowny stosunek prawny jest nieuzasadniony i nie ma żadnych wtórnych zobowiązań wynikających z 
jakichkolwiek umów kupna.

ZABEZPIECZENIE

DINITROL Zero Rust
Informacje Techniczne

Opis produktu
DINITROL Zero Rust szybko usuwa rdzę z metali że-
laznych i stali nierdzewnej. Jest również niekorozyjny, 
niepalny, nietoksyczny i biodegradowalny. Nie zawi-
era LZO ani HAP, rozpuszczalników, kwasów, zasad 
ani niebezpiecznych składników. DINITROL Zero 
Rust może być bezpiecznie aplikowany na miękkie 
metale, tworzywa sztuczne, gumę, PCV i na inne po-
wierzchnie, które nie mogą zostać uszkodzone przez 
wodę. Zapobiega ponownemu powstawaniu rdzy 
do 4 tygodni. Nie tworzy wżerów ani odbarwień na 
nierdzewnej stali.

Obszary aplikacji
DINITROL Zero Rust może być stosowany na metalach 
żelaznych i stali nierdzewnej.

Aplikacja produktu w formie płynnej
Przed aplikacją przedmiot należy wyczyścić, aby 
usunąć olej i brud. Wypłucz przedmiot, a następnie 
zanurz na 20 minut całkowicie w DINITROL Zero Rust. 
Okresowo sprawdzaj postępy. Po usunięciu rdzy 
spłucz przedmiot wodą. Aby zapobiec ponownemu 
korodowaniu przedmiotu, zanurz go z powrotem w 
DINITROL Zero Rust i pozostaw do wyschnięcia. Głę-
boko zardzewiałe części (5 mm lub głębsze) mogą 
wymagać pozostania w roztworze na noc. Przedmiot 
następnie może wymagać wyczyszczenia szmatką i 
wodą. DINITROL Zero Rust może być używany wie-
lokrotnie, aż do zniknięcia efektów. W momencie 

utylizacji DINITROL Zero Rust jej metoda będzie po-
dyktowana zawartością żelaza w roztworze. W więks-
zości przypadków można go bezpiecznie wylać do 
kanalizacji.

Aplikacja produktu w formie żelowej
Przed aplikacją przedmiot należy wyczyścić, aby 
usunąć olej i brud. DINITROL Zero Rust należy 
nakładać pędzlem. Okresowo sprawdzaj postępy. 
Po usunięciu rdzy spłucz przedmiot wodą. Głęboko 
zardzewiałe części (5 mm lub głębsze) mogą wyma-
gać dłuższej obróbki (maks. 24 godziny). Przedmiot 
następnie może wymagać wyczyszczenia szmatką i 
wodą. W momencie utylizacji DINITROL Zero Rust jej 
metoda będzie podyktowana zawartością żelaza w 
roztworze. W większości przypadków można go bez-
piecznie wylać do kanalizacji.

Dane Techniczne
Kolor żółty / transparentny

Czas przechowywania 18 miesięcy (15°C - 25°C)

Dostępne w płyn 5 L, żel 1 L 

Aby uzyskać wszystkie istotne porady  
dotyczące bezpieczeństwa, należy zapoznać  
się z kartą charakterystyki produktu lub 
etykietą na opakowaniu.


