Cortensteel Oxidizer
Oxidatieversneller voor Cortenstaal
Voor het versneld en gecontroleerd laten oxideren van ‘weervast staal’. Zorgt
direct voor de typerende roodbruine roestkleur.
Wordt gebruikt :
§ in de architectuur: gevelbekleding, bruggen, daken, kunst, hoogbouw, …
§ bij constructies in de scheepsbouw: scheepscontainers, booreilanden, …
Eigenschappen:
§ Direct resultaat zichtbaar: de typische roodbruine roestkleur
§ Tijdbesparend door minimale voorbehandeling
§ Economisch in verbruik met lange termijn bescherming.
§ Uitzicht als natuurproduct, geeft een industrieel karakter

Na 24u

Gebruiksaanwijzing:
Ontvet het werkstuk voor de behandeling en laat het drogen. Verstuif de Cortensteel Oxidizer
onverdund op het te behandelen oppervlak. Laten inwerken en opdrogen. Plaats het werkstuk
desnoods schuin, zodat geen product blijft staan! Na het opdrogen opnieuw innevelen met
Cortensteel Oxidizer om een egaal roest oppervlak te krijgen. Na één dag verwijlen het
oppervlak grondig afspoelen om restanten product te verwijderen. Voor meer details, raadpleeg
de product technische fiche (= TDS)
Dosering - Verbruik: Puur te gebruiken - Per liter product kan ca. 10 m² behandeld worden
Verpakking: Per doos van 2x 5L (stockartikel)

Rustfix Oil

Transparante roestomvormer en fixateur
Wordt gebruikt ter behandeling van gecorrodeerde oppervlakken. Het product fixeert de
roestlaag en verhindert het verder roesten van het oppervlak. Hierbij wordt de typische
roodbruine roestkleur bewaard.
Eigenschappen:
§ Stopt het corrosieproces
§ Vormt een hydrofobe laag
§ Geen film, maar een goed vast hechtende laag
§ Geeft een UV- bescherming
§ Onschadelijk voor het milieu
§ Behoudt de typische roodbruine roestkleur
§ Tijdbesparend door minimale voorbehandeling
§ Economisch in verbruik en langetermijn bescherming
Gebruiksaanwijzing:
Werk op een droog oppervlak. Borstel vuil, losse roest en lak weg. Ontvet het oppervlak indien
nodig. Breng Rustfix Oil aan met een borstel of spuitpistool. Reinig het spuitpistool na gebruik, dit
om verstopping te voorkomen. Bij toepassing buitenshuis best de behandeling jaarlijks herhalen.
Voor meer details, raadpleeg de producttechnische fiche (= TDS)
Dosering - Verbruik: puur te gebruiken – 12 tot 24m²/L product, afhankelijk van het oppervlak
Droogtijd: 12u tot 48u, afhankelijk van de omgevingstemperatuur
Applicatietemperatuur: minimaal 10°C
Verpakking:
• 12x 500ml aerosol (stockartikel)
• 12x 1L blik – 4x 5L blik (enkel onder private label)
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