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RUST CONVERTER 
Μετατροπέας σκουριάς για ράβδους οπλισμού  
 

 

▷ Αντιδρά χημικά με την σκουριά 

▷ Παρέχει βραχυπρόθεσμη προστασία έναντι της οξείδωσης 

▷ Εύκολη εφαρμογή 

▷ Κατάλληλο για οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες 

  

 

Περιγραφή 

 

 

 

Το RUST CONVERTER είναι ένας μετατροπέας σκουριάς σε υγρή μορφή. 

Αφαιρεί την σκουριά από μέταλλα αντιδρώντας χημικά και την μετατρέπει σε 
αδιάλυτα φωσφορικά σύμπλοκα μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο καθαρισμού. 
Ταυτόχρονα προσδίδει βραχυπρόθεσμη προστασία έναντι της εκ νέου 
οξείδωσης. 

 

Πιστοποιήσεις 

 
 

 

Φέρει σήμανση CE σύμφωνα με το ισχύον εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1504-7, ως προϊόν προστασίας έναντι διάβρωσης οπλισμού, με Δήλωση 
Επίδοσης (DoP) C08704-CPR-1790011, πιστοποιημένη από τον οργανισμό 
πιστοποίησης 1128 του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. 

 

Χρήσεις  
 

Το RUST CONVERTER είναι κατάλληλο για αφαίρεση και μετατροπή σκουριάς:  

• Απο ράβδους οπλισμού σκυροδέματος 
• Μεταλλικές επιφάνειες όπως εργαλεία, ναυπήγηση, οικοδομικά μηχανήματα 

κτλ. πριν την επαναβαφή τους  
• Βραχυπρόθεσμη προστασία μεταλλικών επιφανειών από την οξείδωση 

 

Τεχνικά Δεδομένα 

 

Ταυτότητα Προϊόντος 

Μορφή Υγρό 

Χρώμα Διάφανο 

Χημική βάση Φωσφορικό οξύ και οργανοφωσφορικές ενώσεις     

pH    0 

Πυκνότητα 1,35 ± 0,05                   

Αποθήκευση 12 μήνες στην αρχική συσκευασία 

http://www.novamix.gr/
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Τελικές Επιδόσεις σύμφωνα με ΕΝ 1504-7 

 Επίδοση  Μέθοδος 

Προστασία από τη διάβρωση περνάει  ΕΝ 15183 

Αντίσταση στη φωτιά A1  EN 13501 

 

 

Διαδικασία εφαρμογής 

Τρόπος εφαρμογής 
 

 
 

Το RUST CONVERTER είναι έτοιμο προς χρήση και εφαρμόζεται με πινέλο. Πριν 
την εφαρμογή προστατέψτε την επιφάνεια που δεν θα επεξεργαστείτε. 
Αφαιρέστε τη σαθρή σκουριά, τη βαφή και τις βρωμιές μηχανικά με 
συρματόβουρτσα. Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι στεγνό. Απλώστε με 
πινέλο ή ρολό το υλικό σε ομοιόμορφο πάχος μια στρώση.  Αφήστε να 
αντιδράσει για 24 ώρες  και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα με στεγνό πανί.  

 

Συστάσεις 

 

• Εφαρμόστε μόνο σε κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα 

• Αποφύγετε την εφαρμογή με ισχυρό άνεμο όπως και βροχή 

• Μην προσθέτετε νερό ή αλλα υλικά 

• Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος 
χαμηλότερες από  +0°C και υψηλότερες από +40°C 

• Το υλικό δεν πρέπει να τρέξει 
• Το RUST CONVERTER προδίδει μόνο βραχυπρόθεσμη προστασία έναντι της 

εκ νέου οξείδωσης 
• Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη 

 

Κατανάλωση Η κατανάλωση του RUST CONVERTER ποικίλλει με την εφαρμογή. Ενδεικτικά 
0,15 L/m2. 

 

Καθαρισμός Καθαρίστε εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μετα την χρήση με νερό. 
 

Αποθήκευση Το RUST CONVERTER παραμένει σταθερό για 12 μήνες  από την ημερομηνία 
παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, 
σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C. 

 

Συσκευασία Πλαστικά δοχεία του 1 και 5L. 

 

Οδηγίες Ασφαλείας Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση, την απόρριψη αλλά  
και ασφαλή διαχείριση, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, το οποίο περιέχει  οικολογικά, τοξικολογικά και 
άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος. 

 

http://www.novamix.gr/
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Νομικές σημειώσεις Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το φύλλο 
ιδιοτήτων του προϊόντος είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της 
τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει 
σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις 
στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες 
που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή 
καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από 
οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη 
βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης 
μορφής παρεχόμενων οδηγιών.  Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται 
να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι 
κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης 
είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του 
προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων 
του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην 
τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε 
προηγούμενη ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας 
στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2015 

1518/Δ 

ISO 14001:2015 270/Π 

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ  ΑΒΕΕ
Παπανικολή  40

Χαλάνδρι, 15232, Αθήνα
T +30 210 68 93 9

F +30 210 68 94 5

novamix@novamix

http://www.novamix.gr/

