
POPIS VÝROBKU:

VLASTNOSTI:

TECHNICKÉ ÚDAJE:

www.owatrol.cz

RUST SPIRIT® je silný aktivátor rzi pro vytváření dekorativních efektu na povrchu železných kovů.


Aktivátor rzi na železné kovy. 

Vytváří přirozený dekorativní efekt rzi na kovech a 
kovových předmětech.

Snadná aplikace - sprej nebo jiný aplikační nástroj.


NANÁŠECÍ POMŮCKY:

Štětec. 
Váleček.

Hadřík.

Houbička.

Sprej - 500 ml je dodáván ve spreji.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:
Zakryjte všechny plochy, které nemají být natřené.

Aplikovat při teplotě +5°C až +35°C.

Nenanášejte na přímém slunci nebo na horké 
povrchy.

PŘÍPRAVA POVRCHU:
Povrchy musí být čisté, suché a zbavené oleje, mastnoty, špíny a jiných povrchových nečistot. Povrch důkladně 
očistěte pomocí neoxidačního rozpouštědla, např. Aceton.. Veškeré staré nátěry je potřeba odstranit na holý kov. 
V případě potřeby, se s námi poraďte.

Složení: Speciální aktivní chemikálie.

Typ rozpouštědla: voda.

Měrná hmotnost při 18˚C: 1,00kg / l ± 0,05.

Skupenství: kapalina 
PH: 8.50

Bod vzplanutí: Není klasifikován jako hořlavý.

Doba schnutí při 20°C a 50% relativní vlhkosti: 

24 hodin. Schnutí může trvat déle v závislosti na 
ošetřovaném povrchu, způsobu aplikace a 
požadovaném výsledku.

Skladovatelnost: Minimálně 5 let v originálním

                              neotevřeném balení.

Velikost balení: 500 ml - sprej, 5l.

VOC: Podle směrnice EU 2004/42.


NEŘEDIT, připraveno k okamžitému použití. 

ŘEDĚNÍ:

                                  Dekorativní aktivátor rzi

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:
Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

Stínidla, židle, stoly, stěny, podlahy - kontaktujte  
nás).

RUST SPIRIT®

Dekorativní 
tvorba rzi

http://www.owatrol.cz


APLIKACE:
Aplikujte RUST SPIRIT® na holý kovový povrch přímo 
z rozprašovače nebo použijte jednu z “Nanášecích 
pomůcek" pro další dekorativní efekty. Pro dosažení 
nejlepších výsledků a nejpřirozenějšího vzhledu 
naneste RUST SPIRIT® nerovnoměrně. Oxidace 
začíná okamžitě (objeví se rez). Pokud oxidace 
nezačne, je na povrchu nátěr, který musí být 
odstraněn před opětovným nanesením produktu 
RUST SPIRIT®. Nechte schnout minimálně 24 hodin 
v závislosti na teplotě, vlhkosti vzduchu a 
požadované povrchové úpravě. Produkt v průběhu 
schnutí neotírejte. Pokud je vzduch velmi suchý 
(nízká vlhkost), lze ošetřený povrch navlhčit vodou z 
rozprašovače k reaktivaci oxidačního procesu. V 
závislosti na povrchu může reaktivace vést k dalším 
barevným tónům. Po dosažení požadovaného 
účinku, důkladně povrch opláchněte čistou vodou, 
abyste zastavili chemickou reakci přípravku RUST 
SPIRIT®. Nepoužívejte žádné jiné neutralizační 
roztoky. Ošetřený povrch nechejte uschnout.

Poznámka: Upravený povrch produktem RUST 
SPIRIT® bude v budoucnu náchylný k další korozi. 
Pro zmírnění koroze doporučujeme finální povrch 
ošetřit produktem OWATROL OIL® a OXID VERNIS®.

VYDATNOST:
10 - 15m2/l

Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na 
metodě nanášení a intenzitě požadovaného 
dekorativního efektu.

ČIŠTĚNÍ:  
Vodou.

OMEZENÍ: 
Nepoužívat na neželezné kovy.

KONTAKT:
AMNES - Zuzana Penkalová

Sadová 301/44a, 746 01 Opava

Tel.: +420 774 603 092

E-mail: info@owatrol.cz

www.owatrol.cz 


SKLADOVÁNÍ: 
Chránit před mrazem a vysokými teplotami. 

Skladujte v původním balení. 


OBECNÉ INFORMACE: 
Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu 
b y l a p e č l i v ě z k o n t r o l o v á n a . O W AT R O L 
INTERNATIONAL není schopen garantovat výsledky, 
jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly 
naše výrobky použity. Pro další rady a informace, 
prosím, kontaktujte naše technické oddělení e-mailem 
na info@owatrol.cz. Výše uvedené informace jsou 
platné k  datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL 
výrobky zmíněné v  tomto dokumentu by měly být 
použ ity dle pokynů uvedených na etiketě a 
v technickém listu.


BEZPEČNOST:
Uchovat mimo dosah dětí. S  odkazem na text na 
etiketě a bezpečnostní listy, které jsou dispozici na 
info@owatrol.cz.


Datum vystavení:
Prosinec 2016 
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