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Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder
trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten
en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de
verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook
aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten
aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.
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Technische gegevens:

Basis Looizuur

Consistentie Vloeibaar

Uithardingssysteem Fysische droging

Droogtijd 1h

Overschilderbaar Na 4h

Verbruik ± 4-5 m²/L

Product:
Roestomvormer is een roestomvormend product op
basis van looizuur dat roest volledig omzet in een
neutraal complex.

Eigenschappen:
- Zet roest om in neutraal complex, zwart van

kleur dat niet verder roest
- Legt een beschermende film op het metaal
- Overschilderbaar met alle verf- en laksoorten

na 4uur
- Goede ondergrond voor verf
- Snelle droogtijd
- Zeer lange levensduur

Toepassingen:
Voor het behandelen van allerhande verroeste
oppervlakken
Het omvormen van roest op auto’s, boten,
tuingereedschap, …

Leveringsvorm:
Kleuren: wit
Verpakking: fles 80mL

Houdbaarheid:
1 jaar in ongeopende verpakking op een droge en
koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en
+25°C.  Beschermen tegen vorst

Ondergronden:
Aard: geroest metaal
Toestand: schoon, droog, stof- en vetvrij
Voorbehandeling: grove roest- en verfschilfers
verwijderen met een metalen borstel.
Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst
een hechtingstest uit te voeren

Verwerking:
Aanbrengmethode: flesje goed schudden en
gewenste hoeveelheid in een bekertje gieten; 1
laag vloeistof aanbrengen met het bijgevoegde
penseel; overtollige vloeistof niet in terug in het
flesje gieten; borsteltje reinigen met water
Reinigingsmiddel: water

Veiligheidsaanbevelingen:
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen
Zie de verpakking voor meer informatie


