
DINOL GmbH Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

12.2020

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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GREEN
TEC

DINITROL MS-60 X-Rust
Szybko działający, wysokowydajny  
preparat do usuwania rdzy
DINITROL MS-60 X-Rust to najwyższej klasy rozpuszczalnik do rdzy, który nadaje  
się do śrub i nakrętek oraz do rozpuszczania rdzy na wszelkich skorodowanych  
powierzchniach. Produkt bezpiecznie rozpuszcza i eliminuje zapieczenia, intensywny  
nalot rdzy oraz oleiste lub tłuste zabrudzenia. DINITROL MS-60 X-Rust wnika  
głęboko i szybko, usuwa rdzę z powierzchni. Może być stosowany do czyszczenia  
wybranych elementów lub dużych powierzchni. DINITROL MS-60 X Rust jest bardzo  
skuteczny w usuwaniu rdzy dzięki unikalnej formule składników aktywnych.

 » Penetrowanie i smarowanie

 » Wypiera wilgoć

 » Nie zawiera silikonu i oleju mineralnego

 » Nie wpływa negatywnie na przyczepność lakieru

 » Oszczędny w użyciu

 » Łatwa aplikacja dzięki idealnie dopasowanej 
rurce natryskowej

DINITROL MS-60 X-Rust
Nr. art. Rozmiar Opakowanie Kolor
11420 250 ml Aerozol Transparentny 
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DINITROL MS-60 X-Rust
Informacje Techniczne

Opis produktu
DINITROL MS-60 X-Rust Spray jest idealny do rozpus-
zczania rdzy i usuwania korozji ze śrub, wkrętów i in-
nych złączy dotkniętych korozją. Doskonale nadaje się 
również do usuwania zacieków korozyjnych. Pozwala 
na głęboką penetrację dzięki unikalnej zawartości 
aktywnej. Korozja zostanie uwolniona z powierzchni 
i rozpuszczona.

Obszary aplikacji
DINITROL MS-60 X-Rust Spray jest stosowany do 
aplikacji na wszelkiego rodzaju skorodowane śruby, 
wkręty i inne złącza. Produkt stosuje się również do 
oczyszczania otwartych powierzchni, na których wys-
tępuje rdza nalotowa lub inna korozja.

Przygotowanie podłoża
DINITROL MS-60 X-Rust Spray może być aplikowany 
bezpośrednio na skorodowane obszary i będzie dzi-
ałał jako środek czyszczący i antyadhezyjny.

Sposób użycia
Produkt aplikuje się bezpośrednio na powierzchnię i 
części za pomocą sprayu wyposażonego w rurkę.

Aplikacja dwuwarstwowa
DINITROL MS-60 X-Rust Spray służy do przygotowa-
nia powierzchni i przedmiotów. Otwarte powierz- 
chnie należy wytrzeć przed aplikacją. Może być apli-
kowany z DINITROL ML, produktami woskowymi lub 
innymi odpowiednimi produktami.

Przechowywanie
DINITROL MS-60 X-Rust Spray ma 24-miesięczny 
okres trwałości w oryginalnie zamkniętych pojemni-
kach przy przechowywaniu w temperaturze 10 - 25°C.  
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o 
kontakt z DINOL GmbH.Dane Techniczne

Kolor transparentny

Baza Specjalne składniki powierzchniowo czynne

Gęstość 0,75 g/cm³

Przechowywanie 24 miesiące w 10 – 25°C

Dostępne w aerozol 250 ml

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


