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Horganytisztító
RZ-51

Savtartalmú, marató, tisztító és foszfátosító koncentrátum, tűzi és galvanikusan hor-
ganyzott felületekhez.

Elhárítja a Flux salakmaradványokat és oxidációs termékeket, mint pld. rozsdafolt és 
fehér rozsda, szennyoldó hatású, eltávolítja a szennyeződéseket, kormot, zsírt, olajat 
és a formaleválasztó anyagot , érdessé teszi a sima, bevonatokat taszító felületeket, 
passzivál és foszfátosít. Ezáltal a mázoló, bevonatoló anyagok jobb tapadószilárdsá-
got nyernek, megakadályozva az idő előtti festéklepattogzásokat.

Az RZ-51 Horganytisztítót használat előtt 1 : 5 arányban hideg vízzel hígítsuk. A tűzi 
horganyzott felületre ecsettel vagy kefével, törlési eljárással hordjuk fel és kb. 5 per- 
cig hagyjuk hatni. Nagyon erősen elszennyeződött felületeken a felhordást még ned-
ves állapotban ismételjük meg („nedveset a nedvesre elve”), de az elérendő hatás 
mechanikusan, ecset vagy kefe használatával is elősegíthető. Ezt követően a felüle-
tet vízzel mossuk le és különösen a sarkokban, az átfedett és nehezen elérhető he- 
lyeken jól szárítsuk meg.

Szállítási csomagolás:   5,0 kg
10,0 kg
30,0 kg

Rendelésszám: RZ-51.01.0000.0

Szállítási forma: Koncentrátum, használat előtt 5 súlyrész vizet és 
1 súlyrész koncentrátumot keverjünk össze.

Fajsúly: kb.1,1 gr/ml (koncentrátum)

Feldolgozás: ecsettel, porlasztással (permet), hengerrel és felté-
telesen merítési eljárással

Feldolgozási hőmérséklet: hideg, + 5 ˚C-tól, nem fagyérzékeny

Száradás: a levegőn

Átkenhető: közvetlenül a felület teljes kiszáradása után

Keverőtartály: A keveréshez ne használjunk acélból készült tar-
tályt; nemesacélból, műanyagból, kerámiából és fa-
anyagból készült tartályok alkalmasak.

Biztonsági és veszélyesség
szerinti előírás: lásd. az RZ-51 biztonsági adatlapját
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