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Rust Á Flyverustfjerner (Lift Fall-out remover) anvendes til 
at løsne og fjerne industristøvpartikler eller flyverust som 
har sat sig i lak, metal, glas og plast fx under transport. 

HVAD ER FLYVERUST
Flyverust er industristøvpartikler som sætter sig fast i nyla-
kerede overflader og derved giver korrosionsskade. Partik-
lerne stammer fra industrifremstilling, højspændingskabler, 
skorstene, vejbelægninger mm. – og sætter sig typisk fast i 
lakken under transporten med tog- eller lastvogn. 

Partiklerne gror fast i den nylakerede flade og kan ikke 
vaskes eller poleres væk. De kan normalt føles som en 
sandet og ru overflade, på steder hvor lakken forventes at 
være helt blank og glat. Rust Á genskaber den oprindelige 
overflade nemt og sikkert.

HØJEFFEKTIV OG AGRESSIV
Det anbefales at behandle et emne ad gangen,  
da væsken ikke må indtørre.

RUST Á Flyverustfjerner
Varenr. 45376

Syreholdig væske til at løsne 
fastbrændte rust-, metal- og 
industristøvpartikler

RUST Á
Flyverustfjerner (Lift)

Brugervejledning

Lakken / overfladen
Lakken / overfladen skal være 
afkølet. Undgå behandling i 
direkte sollys. 

Bemærk 
Benyt altid velegnede værne- 
midler ved brug af produktet.

Rust Á påføres ufortyndet med 
svamp et område ad gangen. 
Hold hele tiden lakken våd. 
Væsken må IKKE indtørre. Vask 
området forsigtigt med svampen 
max 5 min. 

Må ikke påføres med sprøjte.

Når flyverusten er fjernet, skyl da 
efter med rigeligt rent vand. Brug 
evt. højtryksrenser. 

Husk at skylle steder der ikke 
er åbenlyse fx bagved plastdele 
eller gummilister. 

Shampoo-vask overfladen for at 
fjerne de sidste rester af opløs-
ningen. Gentag evt. behandlin-
gen, hvis der stadig er ruhed.

Dørfalse
Rust Á kan også anbefales til rust 
på dørfalse. 

Påfør produktet ufortyndet med 
svamp på den tørre rust og lad 
det virke i ca. 10 min. – det må 
IKKE tørre ud. Skyl grundigt med 
vand.

Anbefaling
Lakken angribes ikke af behand-
lingen, men muligvis bør lakover-
flader efterpoleres for at gengive 
glans og beskyttelse.

Forsigtig
Ved brug på glas, krom, eloxe-
rede emner, aluminium og plast 
foretages en fordragelighedstest 
på et ikke synligt sted.

Vandbaseret lak uden klarlak bør 
ikke behandles med Rust Á.

•	 Påføres ufortyndet med svamp

•	 Nemt og sikkert at anvende

•	 Fine og glatte overflader 
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Kemisk indhold En kompleks blanding af syre, overfladeaktive stoffer og vand

Udseende Bleg gul-grøn væske

Lugt Syreagtig

PH værdi 1 

Massefylde 1,18

Opløselighed i vand Fuldstændig opløselig

Opbevaring Hold beholderen tæt lukket

Holdbarhed 2 år i uåbnet emballage

MAL kode 0 - 4

Tekniske data

Produkter

RUST Á
Flyverustfjerner (Lift)

Varenummer 4537605
Indhold 5 l plastdunk
Kolli 4 stk

Varenummer 4537625
Indhold 25 l plastdunk

Varenummer 45376200
Indhold 200 l tromle
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