
RUST SPIRIT® 

Dekorativní aktivátor rzi


Popis výrobku: 
RUST SPIRIT® je silný ak9vátor rzi pro vytváření dekora9vního efektu pro9 korozi na povrchu železných kovů. 

Vlastnos9: 
• Ak9vátor rzi pro železné kovy. 
• Vytváří přirozený dekora9vní efekt rzi na kovovém povrchu a předmětech. 
• Snadná aplikace - sprej nebo jednoduchý nástroj. 

Technické údaje: 
Složení: Speciální ak9vní chemikálie. 
Typ rozpouštědla: voda. 
Měrná hmotnost (při 18˚C): 1,00kg / l ± 0,05. 
Forma: Kapalina. 
PH: 8.50. 
Bod vzplanua: Není klasifikován jako hořlavý. 
Skladovatelnost: Minimálně 5 let v originálním neotevřeném balení. 
Velikost balení: 500 ml. 
Doba schnua při 20 °C a 50% RH: 24 hodin. Schnua může trvat déle v závislos9 na ošetřovaném povrchu, způsobu 
aplikace a požadovaném účinku. 
VOC: Nevztahuje se podle směrnice EU 2004/42. 

Nanášecí pomůcky: 
• Štětec 
• Váleček 
• Hadřík 
• Houbička 
• Dodáváno ve spreji 

Zásady správného použia: 
• Zakrýt vše, co nemá být natřeno. 
• Aplikovat při teplotě +5°C až +35°C. 
• Nenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy. 

Příprava povrchu: 
Povrchy musí být čísté, suché a zbavené oleje, mastnoty, špíny a jiných povrchových nečistot. Čistěte povrch důkladně 
pomocí neoxidujícího rozpouštědla, např. Aceton. Povrchy vystavené chemikáliím (kysele, zásadité nebo solné roztoky) 
by měly být omyty velkým množstvím vody nebo očištěny párou. Veškeré staré nátěry je potřeba odstranit na holý kov. 
Kontaktujte nás. 

Ředění: 
• NEŘEDIT, připraveno k okamžitému použia. 

Aplikace: 
Aplikujte RUST SPIRIT® na holý kovový povrch přímo z rozprašovaše nebo použijte jeden z "Aplikačních nástrojů" pro 
další dekora9vní efekty. Pro dosažení nejlepších výsledků a nejpřirozenějšího vzhledu použijte 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 závislos9 na 
teplotě a vlhkos9 vzduchu. Produkt v průběhu schnua neoarejte. Pokud je vzduch velmi suchý, lze ošetřený povrch 
navlhčit vodou z rozprašovaše k reak9vaci oxidačního procesu. V závislos9 na povrchu může reak9vace 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 nebo OXID VERNIS. 

Vydatnost: 
• 10 - 15 m2/l  
• Skutešná vydatnost se bude lišit v závislos9 na metodě nanášení a požadované intenzitě požadovaného účinku. 

Omezení: 
• Nepoužívat na neželezné kovy. 

Čištění: 
• Vodou 

Skladování: 
• Chraňte před mrazem a vysokými teplotami. 

Obecné informace: 
Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL Interna9onal 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.com nebo místního OWATROL 
zástupce ve Vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné 
v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na e9ketě a v technickém listu. 

Bezpečnost: 
Viz. bezpečnostní list, který je k dispozici na našich stránkách www.owatrol.cz a na e9ketách balení, v souladu s platnou 
legisla9vou. Uchovat mimo dosah děa. 

Datum vydání:  srpen 2016 
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