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

Rust Remover  
Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Αφαιρετικό σκουριάς από μεταλλικές επιφάνειες. Καταργεί το τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή άλλα μηχανικά 

μέσα. Καθαρίζει & προετοιμάζει τις επιφάνειες για βάψιμο (αστάρι). Ιδανικό για σκουριές από πόρτες, 

κάγκελα, λαμαρίνες αυτοκίνητων, πλοίων, μότο, και πάσης φύσεως άλλη σιδερένια επιφάνεια με σκουριά 

(όπως εργαλεία). 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ     

 Αφαιρεί την σκουριά από κάθε είδους μεταλλική 

επιφάνεια. 

 Καταργεί το τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή 

άλλα μηχανικά μέσα. 

 Προετοιμάζει την επιφάνεια πριν την βαφή. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

1. Αφαιρούμε από την επιφάνεια σαθρή σκουριά. 

2. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή. 

3. Απλώνουμε υλικό στη περιοχή που υπάρχει 

σκουριά, με βούρτσα ή πινέλο και το αφήνουμε 

για 10-15 λεπτά δράση.  

4. Ξεπλένουμε με άφθονο νερό παράλληλα με 

σφουγγάρι ή βούρτσα. 

5. Σε επιφάνειες με έντονη σκουριά ίσως χρειαστεί 

επανάληψη της διαδικασίας καθαρισμού. 

6. Στις μεταλλικές επιφάνειες μετά την διαδικασία 

αφαίρεσης της σκουριάς θα πρέπει να 

περάσουμε μια στρώση ΦΥΣΙΚΟ ΜΙΝΙΟ για 

αντισκωριακή προστασία  

 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1 λίτρο προϊόντος συνήθως 

επαρκεί για 6-8 τετραγωνικά μέτρα (ανάλογα με το 

πάχος της στρώσης 

 

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό για άλλη 

χρήση και με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που 

προτείνει ο υπεύθυνος διάθεσης. 

 

 

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 άχρωμο διαυγές 

PH 1-2 

Οσμή ακαθόριστη ελαφριά 

και ερεθιστική 

Συσκευασίες 1Lt & 3lLt 

 

 

 

 

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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