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DESCRIEREA PRODUSULUI                           S.I.N.: 834-300 
Sprayul-Tratament pentru rugina, de culoare alba, se usuca foarte 
repede, fiind aplicat pe metale ruginite, oprind procesul de 
ruginire,protejand suprafata actionand ca un primar, lasand o 
pelicula pentru protectie. 
 
AVANTAJELE PE CARE LE PREZINTĂ PRODUSUL 
• Neutralizeaza rugina si previne aparitia ei. 
• Curata metale ruginite, vechi. 
• Curata si lasa  pelicula de protectie in acelasi timp. 
• Elimina sablarea. 
 
APLICAłII SPECIFICE 
 
• Poate fi folosit la componentele masinii 
• Roti,etc 
 
 
INSTRUCłIUNI DE UTILIZARE 
 

Nota:Nu folositi produsul pe caroseria exterioara a masinii, poate duce la 

decojirea sau exfolierea vopselei.   

1. Asigurati o ventilatie corespunzatoare. 
2. Curatati cu o perie de sarma vopseaua si rugina veche. 

Pentru rezultate bune aplicati produsul pe suprafata uscata si 
curata.  

3. Amestecati bine inainte de  folosire.Pentru rezultate mai bune 
este recomandat ca produsul sa fie tinut inainte de utilizare la 
temperatura camerei. 

4. Pulverizati pe intreaga suprafata corodata uniform de la o 
distanta de 20-25 cm. O pelicula neagra va aparea in 5  de 
min.Culoarea indica necesitatea de a mai aplica un strat sau 
nu. Aplicati cel de-al doilea strat dupa 2 minute. 

5. Lasati 24 de ore la uscat inainte de aplicarea vopselei. Daca 
vopselele folosite sunt pe baza de apa , se cere aplicare unui 
primar pe baza de solvent.  

 

 
 
PROPRIETĂłILE MATERIALULUI  
                                                                   Valorispecifice 
Tipul de produs Chimic                            Vinil Butiral                                                         
Prezentare                                            Lichid transparent 
Miros                                                          Intepator 
Punct de aprindere                               Aerosol, sub presiune                                   
NFPA 704 Gradul  inflamabilitatii             3, inflamabil                                      
 
INFORMAłII GENERALE 
Acest produs nu este recomandat pentru a fi utilizat în 
medii ce conŃin oxigen pur şi/sau în medii cu sisteme de 
oxigenare din abundenŃă. 
 
Pentru informaŃii sigure de manipulare a prodului, 
consultaŃi Fişa tehnică de securitate a produsului 
(MSDS). 
 
INFORMAłII PRIVIND RELATIA DE ORDINE 
Codul produsului Mărimea tubului 
  81849 (79DA) 454 gr spray 

 
 
DEPOZITARE 
Ideal ar fi ca produsele să fie depozitate într-un spaŃiu rece, 
uscat, în recipiente închise, la o temperatură cuprinsă între 8 
şi 28ºC (48 şi 82ºF), înafară de cazul când sunt etichetate 
altfel. Depozitarea optimă este la jumătatea inferioară a 
acestui domeniu de temperatură.  
 
NOTĂ 
InformaŃiile prezentate în acest document sunt oferite numai 
ca sursă de informare şi se presupune că sunt informaŃii de 
bază, de care se poate Ńine cont. Nu ne putem asuma 
răspunderea pentru rezultatele obŃinute, de către alte 
persoane, ce folosesc metode asupra cărora noi nu avem 
control. Permatex, Inc. în mod expres refuză să 
recunoască toate garanŃiile exprimate în mod clar sau 
implicit, inclusiv garanŃiile pentru comercializare sau 
certificatele de conformitate cu scop special, provenite 
din vânzărea sau din uzul produselor Permatex, Inc. şi 
refuză să-şi asume orice răspundere pentru producerea 
unor pagube importante sau accidentale, de orice fel, 
inclusiv profiturile pierdute. Acest produs ar putea fi 
acoperit de una sau mai multe brevete de invenŃie sau de 
cereri de brevet de invenŃie din S.U.A sau din străinătate.

 


