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R E M O V E R  -  Δ Ι Α Β Ρ Ω Τ Ι Κ Α  

Rust Converter 
Μετατροπέας - Σταθεροποιητής σκουριάς μετάλλων 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Ειδικός υδατοδιάλυτος σταθεροποιητής - μετατροπέας σκουριάς που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να 

χρησιμοποιείτε ως υπόστρωμα μεταλλικών επιφανειών. Δεσμεύει & μετατρέπει με χημικό τρόπο τη σκουριά, 

αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη της μηχανικής απομάκρυνση της. Eπουλώνει τις σαθρές επιφάνειες. Επίσης 

εμποδίζει την περαιτέρω διάβρωση σφραγίζοντας την επιφάνεια του μετάλλου και δεν επιτρέπει επιπλέον 

εισχώρηση υγρασίας ή οξυγόνου παρατείνοντας τον χρόνο προστασίας της. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ     

 Μετατρέπει την σκουριά σε υγιή επιφάνεια.  

 Εμποδίζει την περαιτέρω διάβρωση 

σφραγίζοντας την επιφάνεια του μετάλλου. 

 Παρέχει τέλεια αντιδιαβρωτική προστασία.    

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

1. Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από 

σαθρά κομμάτια σκουριάς, λάδια, λίπη. Αφαιρέστε 

τη σαθρή σκουριά με σιδερόβουρτσα.   

2. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση (δεν 

επιδέχεται αραίωση). Ανακινήστε πριν την χρήση.  

3. Εφαρμόζεται στην επιφάνεια με ρολό η πινέλο σε 

μια στρώση. Σε πολύ σαθρές επιφάνειες 

εφαρμόστε 2 στρώσεις. 

4. Η σταθεροποίηση της σκουριάς ολοκληρώνεται 

μετά από 2-3 ώρες (ενδεικτική θερμοκρασία 20ο C) 

αφού διαπιστώσετε ότι η επιφάνεια με το υλικό έχει 

ενσωματωθεί σε συμπαγή επιφάνεια. 

5.Η εμφάνιση του μαύρου χρώματος δείχνει ότι η 

μετατροπή της σκουριάς ολοκληρώθηκε.  

6. Στην συνέχεια ή επιφάνεια μπορεί να περαστεί με 

αντισκωριακό αστάρι και τελικό χρώμα. 

7.Το ξέπλυμα εργαλείων γίνεται με νερό.  

 

 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 10m²/ ανά λίτρο.  

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ : Μην 

χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό για άλλη χρήση και 

με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που προτείνει ο 

κατασκευαστής. 

 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και 

απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε 

ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μορφή- Χρώμα υγρό, λευκό/ 

υπόλευκο-γαλακτώδες 

PH 2-2.5 

Οσμή  άοσμο 

Συσκευασίες 500ml 

 

 

Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  

         Τ: 210 5722872 

F: 210 5786255 
E: info@newline.gr 
W: www.newline.gr 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της 

εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους 

είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και 

τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.  
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