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Rust Converter  (luzem) 
 

konwertuje rdzę na warstwę antykorozyjną   
 

 

Charakterystyka 
 

Rust Converter  przetwarza rdzę powstałą w wyniku utleniania 
powierzchni stali (oraz żelaza) w warstwę antykorozyjną. Po 
utwardzeniu ciemnoszara powłoka jest nieprzepuszczalna, 
mocna i trwała, zapobiegając tworzeniu dalszej korozji. Po 
wyschnięciu powłoka działa jako skuteczny podkład dla farb 

pokrywających.  

 

Cechy szczególne 
 

 eliminuje piaskowanie  
 całkowicie wolny od ołowiu i chromianów  
 nie zawiera rozpuszczalników, na bazie wody  

 szybkie działanie – efekt widoczny już po 5 minutach  
 utwardzona powłoka stanowi doskonałą barierę 

antykorozyjną 

 

Etapy działania: 
 dezaktywacja istniejącej rdzy – niestabilny 

chemicznie wodorotlenek żelaza przekształca się w 
kompleks obojętny hamując natychmiastowo proces 

korozji  
 pasywacja powłok ochronnych – powstały związek 

łączy się z warstwą żywicy tworząc nieprzepuszczalną 
powłokę  antykorozyjną.  

 podkład - utwardzona ciemnoszara powłoka ochronna 
ma idealną strukturę jako podkład pod farbę 

 

Stosowanie do:  
 urządzeń przeładunkowych  

 maszyn rolniczych 
 konstrukcji stalowych  

 remontów statków  
 obróbki powierzchniowej 
 ochrony przed korozją wszystkich elementów żelaznych 

 

Sposób użycia: 
 wymieszać produkt przed użyciem, mieszać często 

podczas stosowania  
 nakładać równą warstwę pędzlem  
 efekty działania będą widoczne już po  5 minutach  
 konwersja warstwy w temperaturze pokojowej trwa 

około 30 minut  
 czas całkowitego wyschnięcia zależy od temperatury 

otoczenia  i ilości przekształcanej rdzy 
 powierzchnię można pokryć farbą po minimum 24 

godzinach 

 
Ostrzeżenia: 

 używać tylko przy odpowiedniej wentylacji 
 pędzel nie nadaje się do ponownego użycia 

 nie przechowywać poniżej 0 °C 

Dane techniczne: 
 

Wygląd: ........... gęsta niebieskozielona ciecz  
Zapach .................................. bez zapachu 

Ciężar właściwy ........................ 1,2 g/cm3 
Odczyn pH .................................. 2,5 – 3,5  
Wydajność: ............................. ca. 7m2/litr 
Grubość warstwy:  ......................... 20 µm  
Przyczepność powłoki: (DIN 53151) .... 0 GT 
Test solny ...................... 340 h przy 25 µm  

Temperatura: ........ stosowanie powyżej 0°C 
 ........... warstwa ochronna odporna do 300°C 
Palność ....................................... niepalny 
Pakowanie: .............................................  
 .................. luzem 0,75 l (6 szt. w kartonie) 
 
 
Przechowywać w temperaturze pokojowej (powyżej 

0°C) z dala od źródeł ciepła i ognia. Produkt w 

powyższych warunkach może być przechowywany 
co najmniej 24  miesiące. 
 
 
 
 
 
 

 
 


