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RUSTY & RELEASE OIL
Uvolňovač zarezlých spojů s grafitem a MoS2

CHARAKTERISTIKA:
RUSTY & RELEASE OIL je vysoce účinný uvolňovač zarezlých

šroubových spojů s vysokým podílem grafitu a disulfidu molybdenu

(MoS2). Vyznačuje se vysokou penetrační schopností a okamžitým

účinkem. Snadno povoluje šroubové spoje i v pokročilém stadiu

zrezivění, čímž ulehčuje jejich demontáž. Disulfid molybdenu zajišťuje

následné promazání závitu. 

Speciální 360° ES aplikátor umožňuje jednoduchou změnu plošného

rozstřiku na bodový a aplikaci produktu ve všech polohách dózy. 

APLIKACE:
RUSTY & RELEASE OIL se používá v automobilovém průmyslu, ale 

i ve strojírenství pro usnadnění demontáže všech závitových spojů 

ve vysokém stadiu koroze, ale i jako účinná prevence před vznikem

koroze dílů (je-li předpoklad, že spoj bude nutné někdy rozebírat).

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Před použitím dózu důkladně protřepte.

2. Zvolte požadovaný typ rozstřiku (odklopte prodloužený aplikátor až 

na doraz k trysce nebo jej ponechte sklopený v původní poloze).

3. Odstraňte přebytečnou rez z okolí spoje pomocí drátěného kartáče.

4. Aplikujte dostatečné množství produktu RUSTY & RELEASE OIL

na uvolňovaný spoj.

5. Nechte působit 1 až 5 minut.

6. Spoj nejdříve uvolněte trhnutím ve směru utahování a pak jej normálně

povolujte.

7. V případě potřeby postup opakujte.

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol ///// Barva: černá - tmavá

Zápach: charakteristický po ředidlech

Zápalná teplota: >200 °C 

Hustota produktu (při T= 20°C): 0,7 g/cm3

Obsah organických rozpouštědel EU-VOC: 503,3 g/l 

Obsah organických rozpouštědel EU-VOC (hodnota v %): 70 % 

Obsah pevných částic: 1,7 %

SKLADOVÁNÍ: 
10 let na suchém  místě, při teplotách 

od +5 °C do +30 °C.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:
Vezměte prosím na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny v 

bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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