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OUTDOOR
RUST STOP 

KRAFTIG BESKYTTELSE
Rust Stop  lbyder en meget resistent 
og stærk korrosionsbesky  else af met-
aller og andre materialer som ønskes
besky  et mod korrosion og andre 
slags skadelige påvirkninger.

TÆT & RESISTENT GUMMIFILM
Ruststop danner e  er afdampning
en gummilignende besky  elsesfi lm.

RESISTENT
Besky  elsesfi lmen er meget mod-
standsdyg  g overfor sollys, syre, syre-
aff ald, røg, salt samt høj lu  fug  ghed i 
langeperioder.

STØV OG KLÆBEFRI
Indeholder et opløsningsmiddel som 
fordamper e  er påføring og danner en 
selvhelende, støv- og klæbefri over-
fl ade e  er ca. 1  me indendørs og 4 
 mer udendørs.

FØR BRUG
For eff ek  v besky  else mod rust og
korrosion, skal alle overfl ader være 
rene for snavs, fedt, olie, vand eller 
andre urenheder, der kan ødelægge 
kontakten mellem Rust Stop og over-
fl aden, inden påføring.

APPLICERING
Omrystes kra  igt før brug.
Påføres med rulle, pensel, spray eller 
ved nedsænkning i kar. 

Forbrug: ca. 1 L  l 20 m2 

RENGØRING
Ruststop kan være svært at  erne 
med almindelige opløsningsmidler. 
Til  ernelse anbefales #639 Citrol 
II som er en eff ek  v biologiskned-
brydelig aff edter.

ANVENDELSESOMRÅDER
Fremragende  l besky  else af 
kæder, forme, rørgevind, metal-
plader, konstruk  onsstål, eleva-
torskakte, landbrugsmaskiner, 
snerydningsmateriel, høvleborde 
og metaldele under transport eller 
opbevaring.

OPBEVARING
Ruststop skal opbevares i tætlukket
original emballage for at undgå at
opløsningsmidlet fordamper. 

SPECIFIKATION:
MIL-PRF16173E Grade 4, 
MIL-C-83933A.

652

#652 Rust Stop Outdoor er et eff eki  vt an  korrsionsmiddel  l 
udendørs brug. Tilbyder en eff ek  v besky  else mod vejrlig i form 
af en gummiag  g besky  elsesfi lm, som er modstandsdyg  g over 
for syre, vand, salt, saltvand, fugt, surt aff ald, røg og UV lys. 

Brun
Special
0,825 kg/L
+41°C
-50°C
4L
652

Farve :
Base :

Densitet :
Flammepunkt :

Flytdeemp :
Emballage :

Art.nr :r-
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