
Beskrivelse:
Kraftig, effektiv rustfjerner 
som også kan brukes på 
vertikale flater.

Produkt:
DeSalin Gel Rust Remover

Fordeler:
• Kraftig og effektiv
• Gelkonsistens for å redusere
drypp fra vertikale flater
• Hurtigvirkende
• Avbryter rustprosessen
• Dyprensing
• Vannskyllbar
• Etterlater ingen rester
• Fjerner rust uten røyk eller
avgassing
• Forbereder metalloverflaten
for malingsjobben og øker 
levetiden på malingen
• Inneholder ingen
løsemidldler
• God dekkevne
• Kostnadseffektiv

Bruksområder:
Fjerner rust fra alle 
metalloverflater. Ideell for 
sjøsaltkorrosjon. 
Gjenoppretter korroderte 
stålstenger og  stålbjelker. 
Fjerner rustflekker og 
rustrenn fra fliser og fuger.

Forpakning:
1Kg flasker og  5Kg kanner

DeSalin® er et registrert varemerke for NanoPhos SA

BEGRENSET GARANTIINFORMASJON -VENNLIGST LES NØYE. Informasjonen i dette dokumentet er gitt i god tro og antas å være riktig og nøyaktig. Men fordi 
betingelser og metoder for bruk av våre produkter er utenfor vår kontroll, bør denne informasjonen ikke brukes til å erstatte kundens tester for å sikre at 
NanoPhos produkter er trygge, effektive og tilfredsstillende for den tiltenkte sluttbruken. Forslag om bruk skal ikke ses på som tilskyndelser til å krenke noe 
patent. NanoPhos/SurfaTech fraskriver seg enhver annen uttrykt eller underforstått garanti for et bestemt formål eller salgsfremstøt. NanoPhos/SurfaTech 
fraskriver seg ansvar for eventuelle skader eller følgeskader. Dette produktet er verken testet eller presentert som egnet for medisinsk eller farmasøytisk bruk.

NanoPhos SA has been approved by Lloyd’s Register 
Quality Assurance to follow the EN ISO 9001:2000 
Quality, the EN ISO 14001:2004 Environmental and the 
OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety 
Management Systems for the development, 
production and sales of nanotechnology marine 
coatings and chemical products for cleaning and 
protection of surfaces and nanotechnology products.

DeSalin Gel Rust Remover
Kraftig Rustfjerner med Gel-konsistens 

Rustfjerning kan ofte være vanskelig; Stålbjelker/stenger under et horisontalt 
dekke, vertikale stålflater, renn på vertikale flater, og til og med gamle skruer kan 
være lite tilgjengelige med en dryppende, konvensjonell rustfjerner. DeSalin Gel 
Rust Remover blir på overflaten uten å dryppe, selv under betongdekker, 
balkonger o.l. og kan derfor fjerne rust effektivt. I tillegg til å virke som en effektiv 
rustfjerner vil de aktive ingrediensene omforme rustet til et korrosjonsbestandig 
belegg som hindrer tidlig rustutvikling. DeSalin Gel Rust Remover er ideell for 
klargjøring av rustflater som skal males. Den fjerner også effektivt rustflekker på 
betong, fliser, fug og porselen.

Bruksanvisning: Påføringsoverflaten må være fri for støv og løse partikler. 
Påfør ufortynnet DeSalin Gel Rust Remover med en pensel. La det virke på 
overflaten i 10-20 minutter og skrubb deretter med en myk svamp eller en myk 
ikke-metallisk børste. Vask grundig med mye vann. For vedvarende/vanskelige 
rustflekker må prosessen gjentas.
Forbruk: Normalt forbruk er ca. 0,125kg/m2, altså ca. 8 m²/kg.
Sikkerhet og beskyttelse: Forårsaker alvorlige hundforbrenninger og 
øyeskader. Vask grundig med vann etter håndtering. VED INNÅNDING: Bring 
personen ut i frisk luft og sørg for uanstrengt pustestilling. Ring umiddelbart 
GIFTINFORMASJONSENTRALEN/ lege. Inneholder fosforsyre. Bruk 
vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse.
Utløpsdato og lagring: 30 måneder etter produksjonsdato i sin originale, 
lufttette beholder. Oppbevares på et godt ventilert, frostfritt sted.

Importør:

SurfaTech AS
Luramyrveien 69, 4313 Sandnes
Tel: 51 59 51 00
E-post: post@surfatech.no
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