ZERUST® Axxaclean™ 2048
Zerust® Axxaclean™ je rychle reagující a bezpečný odstraňovač
koroze a zašlého vzhledu. Rychle odstraňuje lehkou a střední
korozi a to i ve štěrbinách a prasklinách. Vyčištěné povrchy
jsou bez černých uhlíkatých reziduí a jsou odolné proti
bleskové korozi.

VÝHODY
Rychle odstraňuje korozi a zašednutí

ZERUST® Axxaclean™ 2048 odstraňuje korozi a zašednutí
z železných kovů, mosazi, mědi a různých slitin kovů.
Axxaclean™ 2048 má pH kolem 2,5 (podobně jako soda), což
z něj dělá jednoduše použitelný a ekologický prostředek.
Axxaclean™ 2048 je dostupný v několika verzích – ponor a gel
pro nátěr. Povrchy ošetřené odrezovačem Axxaclean™ 2048
jsou ve vytápěném vnitřním prostoru chráněny před korozí po
několik dní. Vyčištěné a vysušené díly mohou být ihned
lakovány či svařovány.

Zabraňuje opětovné
odrezených dílech

korozi

na

Neobsahuje VOC, OFC, silikony ani
těžké kovy
Kompatibilní s většinou kovů,
barvenými povrchy, těsněními a
plasty
Nezanechává stopy nebo rezidua
Vyčištěné povrchy mohou být
svařovány i lakovány

Pro optimální výsledky opláchněte díly po odrezování
deionizovanou/destilovanou vodou a pečlivě vysušte stlačeným
vzduchem. U korozně citlivých kovů, jako je litina, je pro
konzervaci
vhodné
použít
konzervační
prostředky
Zerust®Excor®. Pro ochranu delší než 1 rok použijte antikorozní
VCI obaly Zerust®Excor®.

Způsob použití
1. Před použitím produkt promíchejte a naneste jej na povrch štětcem/ponořte díl do odrezovače
2. Nechejte působit v závislosti na intenzitě koroze 3-8 minut (gel) nebo 3-60 minut (ponor). Odrezovač nesmí
zaschnout na povrchu kovu!
3. Po uběhnutí zvolené doby působení odstraňte mechanicky odrezovač spolu se rzí (zdrsnělá textilie či houba,
kartáč, proud vody – wap, atd.). V případě potřeby postup opakujte
4. Doporučujeme oplach demineralizovanou/destilovanou vodou a následné usušení

Zerust®
Axxaclean™ 2048
Technické informace
Efektivita odstranění koroze

Střední koroze i ve štěrbinách a otvorech

Rychlost odrezení

Středně rychlé, povrchová koroze do
několika minut, silná koroze desítky minut

Rozsah použití

Železné kovy, mosaz, měď

pH

Lehce kyselé, pH ≈ 2,5

Teplota použití

21 °C a vyšší. Se snižující se teplotou se
snižuje účinnost a rychlost odrezování

Kompatibilita
(<24 hodinový ponor)

Nepoškozuje kovy*, nátěry, gumu, těsnění,
plasty

Proces po odrezení

Nenechte produkt zaschnout na povrchu.
Doporučený oplach destilovanou nebo
demineralizovanou vodou. Odstranit
odrezovač z povrchu a usušit.

Korozní ochrana

Ve vnitřním prostředí zamezuje okamžité
korozi po odrezení

Skladování

2 roky v originálním obalu. Nevystavujte
slunečnímu záření.

Provedení
Odrezovač Zerust® Axxaclean™
2048 je dostupný ve dvou verzích:
Ponor (kapalina)
Nátěr (gel)
Velikost balení:
Odrezovač nabízíme
v kanystrech o velikosti 5 a
30 litrů

-

Menší na vyžádání

Likvidace
Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do
označených nádob pro sběr odpadu a
označený odpad předat k odstranění
oprávněné osobě k odstranění odpadu
(specializované firmě), která má oprávnění k
této činnosti

* Před použitím u zinku a kadmia nejprve odzkoušejte

Bezpečnost
Používejte ochranné rukavice a brýle
Zabraňte
prostředí

uvolnění

do

životního

Další
informace
jsou
v bezpečnostním listu,
dostupný na vyžádání

obsaženy
který je

Pro bližší informace nás kontaktujte

EXCOR-ZERUST, s.r.o.
Kvítkovická 1527
763 61 Napajedla
Česká republika

Tel.: + 420 573 034 227
Fax: + 420 573 034 207
info@excor-zerust.cz
www.excor-zerust.cz

