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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

POWER OXI-RUST REMOVER

ORR

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

POWER OXI-RUST REMOVER jest najnowszej 
generacji preparatem przeznaczonym do usuwania rdzy i 
czyszczenia powierzchni metalowych. Czyści naloty, 
tlenki, osady, odciski palców z powierzchni żelaza, stali, 
miedzi, brązu i aluminium.

Postać: bezbarwna, lekko pieniąca się ciecz 
Zapach: bezwonny 
Odczyn pH 1% (m/M.) roztworu: 1
Temperatury:
- wrzenia [°C]: >120
- topnienia [°C]:  -5
- zapłonu [°C]: produkt niepalny
Gęstość względna w temp. 20°C: 1,3
Rozpuszczalność w wodzie: całkowita w każdym stosunku

POWER OXI-RUST REMOVER  znajduje szerokie 
zastosowanie przy usuwaniu rdzy z powierzchni metali 
żelaznych i nieżelaznych. POWER OXI-RUST REMOVER 
doskonale sprawdza się przy usuwaniu tlenków i osadów z 
powierzchni miedzi, brązu oraz aluminium. POWER OXI-RUST 
REMOVER jest również skuteczny podczas przygotowania 
powierzchni metalowych przed malowaniem. Specjalna 
unowocześniona formuła POWER OXI-RUST REMOVER, 
sprawia, że jest on bardzo skutecznym środkiem do: 
czyszczenia montowanych części i elementów złącznych, blach 
metalowych, odnawiania skorodowanych elementów, usuwania 
osadów metali i korozji z materiałów porowatych.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

NAJNOWSZEJ GENERACJI
PROFESJONALNE
USUWANIE RDZY

OXI-RUST
REMOVER

                        Bardzo ekonomiczny w użyciu

Szybko i efektywnie usuwa naloty, tlenki, osady, odciski  palców 
z powierzchni żelaza, stali, miedzi, brązu oraz aluminium

Zawiera inhibitor zmniejszający agresywność wobec powierzchni 
metalowych oraz zapobiegający tworzeniu się wodoru.

Kod artykułu                      Nazwa                              Opakowanie                      Rodzaj
ORR                POWER OXI-RUST REMOVER         pojemnik 1l            ochrona powierzchni


