
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Netoxický gel pro odstranění rzi z oceli, nerezové 

oceli a většiny železných kovů. 

 Jednoduše odstraňuje rez hluboko v pórech – neškodný k většině materiálů 

 Lze jej aplikovat  na vertikální povrchy, ale i např. nad hlavou 

 Alternativa místo pracného a prašného manuálního pilování nebo obrušování 
 Ponořovací metodou jej lze používat tak dlouho, dokud se zcela nenasytí (změní barvu na tmavě hnědou) 

Kdekoliv, kde je potřeba odstranit rez hluboko z pórů. Např.: vidlice vysokozdvižných vozíků, lžíce bagru, přívěsy, 
námořní vybavení, restaurování starožitností, kovový zahradní nábytek, zábradlí, ocelové ráfky kol,  brzdové třmeny, 
nářadí (i pochromované), hlavy kladiv, různé spony atd. 

1. Odstraňte všechnu volnou rez (např. ocelovým kartáčem), špínu, mastnotu a olej. 

2. Aplikujte gel pomocí štětce, klidně i v tlustší vrstvě, aby se rez mohla správně absorbovat. Malé rezavé díly se dají ponořit 

    přímo do gelu. V tomto případě, nalijte potřebné množství gelu do jiné čisté plastové nádoby. Lze to takto aplikovat stále  

    dokola až do úplného nasycení, nicméně účinek produktu se snižuje čím je gel tmavší a tmavší. 
3. Nechte gel účinkovat dokud nedosáhnete požadovaného výsledku, ale nenechte gel vyschnout ***. Čas reakce závisí na  

    tloušťce vrstvy koroze, kterou ošetřujete a na typu kovu (od 30 min. u lehké koroze až do 24 hod. u silné). Hliník, zinek a  

    další citlivé kovy mohou být narušeny/poškozeny při příliš dlouhém kontaktu s produktem. 

4. Opláchněte vodou a ošetřete kov jako by byl nový a holý. 

5. V případě těžké rzi se může stát, že bude potřeba aplikovat gel i podruhé. 
  

*** Pozn.: Vyschnutí gelu vytvoří fosfátový efekt, který zanechá ochranný pasivní film, který dočasně chrání ošetřovaný 

povrch před znovuzrezivěním a vylepšuje přilnavost primerů a nátěrů. Ačkoliv se nedoporučuje nechat gel zaschnout, např. 

pokud je požadovám čirý vzhled, jelikož ochranný film je mlhavé bílé barvy a těžko se odstraňuje. V případě velkých povrchů 

můžete povrch zakrýt plastickou potravinářskou fólií. Ta ochrání gel před vyschnutím a také zajistí, že gel dále pracuje až 

dokud není zcela nasycen (ztmavne do hněda). 
 

 TIP: Urychlete proces tím, že občas za pomocí štětce vetřete gel přímo do rzi. 
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INSTRUKCE 

RUST REMOVER 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Rust Remover KRR 1 kg – dóza 86278 



Číslo výrobku:          86278 

Název:                       Rust Remover 

Bezpečnostní list: ano 

Balení:  1 kg 

Barva:  transparentní 

Konzistence:  tixotropní gel 

Zápach:  jemně kyselý 

Aplikace:  štětcem nebo ponorem 

VOC:  0 g/l 

Životnost:  12 měsíců 

Celní kód:  3402 9090 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 

uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 

nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz. 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 
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Certifikát č. 06.176.812 

ISO 15001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

RUST REMOVER 

Lehká rez po 30 minutách 

Silná rez po 10 hodinách 

Skladování:  
Nádobu držet neprodyšně uzavřenou a přechovávat jen 

na dobře větraném místě. Chránit před horkem a 

přímým slunečním světlem při teplotě +10 až +30°C. 


