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κωδ. αρ. 0890 200 004* 5861 200 003**
Παλαιός κωδ. αρ. 0890 200 0890 2

Τεμ./Συσκ.  12/1 12/1

Περιεχόμενο 400 ml 300 ml

Συσκευασία Φιάλη σπρέι

Χρώμα Ανοιχτό κίτρινο διαφανές

Οσμή/Άρωμα Χαρακτηριστική

Χημική βάση Ορυκτέλαιο

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή 24 μήνες

οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε τα μέρη που θέλετε να καθαρίσετε από τη σκουριά και περιμένετε 
λίγο για να δράσει. Σε ενώσεις που λύονται δύσκολα επαναλάβετε την 
εφαρμογή και ενδεχομένως εάν χρειαστεί περιμένετε περισσότερο για να 
δράσει.

πεδία εφαρμογών
Λύνει πολύ σκουριασμένες και οξειδωμένες βιδωτές συνδέσεις Ι.Χ., 
φορτηγών, δομικών και αγροτικών μηχανών, συσκευών, μηχανισμών.

αντιΣκώριακο rOSt-Off SPECIAL 
υψηλής απόδοσης διαλυτικό σκουριάς με έγκριση για εφαρ-
μογές στον τομέα τροφίμων (NSf - h1)

περιέχει ορυκτέλαιο
Άριστες διεισδυτικές και λιπαντικές ιδιότητες.

εξαιρετικά υψηλός βαθμός τριχοειδούς διείσδυσης
• Η εξαιρετική ικανότητα ερπυσμού, εξασφαλίζει τη γρήγορη διείσδυση 

στη σκουριά και τη διάβρωση.
• Η δράση ξεκινά αμέσως μετά τον ψεκασμό.

πιστοποίηση κατά NSf h1
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές επεξεργασίας ή αποθή-

κευσης τροφίμων.
• Ωστόσο, πρέπει να αποκλειστεί η άμεση επαφή με τα τρόφιμα.

εξαιρετική συμβατότητα υλικών
Δεν προκαλεί ζημιές στα λάστιχα και τα πλαστικά μέρη.

πεδία εφαρμογών
Για την αποκοχλίωση σκουριασμένων και οξειδωμένων κοχλιοσυνδέσεων 
και συνδέσεων σε μηχανήματα, συγκροτήματα και συσκευές, κατά 
προτίμηση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε τα μέρη με το υλικό και αφήστε το να δράσει για λίγο. Εάν το 
πρόβλημα επιμένει, επαναλάβετε την εφαρμογή και παρατείνετε τον 
χρόνο επίδρασης.

πιστοποίηση απόδοσης
NSF = Διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός για την 
εποπτεία και έγκριση προϊόντων που χρησιμοποιού-
νται στη βιομηχανία τροφίμων.

Βέλτιστη προστασία από τη διάβρωση 
χάρη στα πρόσθετα αντιδιαβρωτικής  
προστασίας

Δεν περιέχει ρητίνες και οξέα

Δεν περιέχει σιλικόνη

κωδ. αρ. 0893 130 400
Παλαιός κωδ. αρ. 0893 130

Τεμ./Συσκ. 12/ 1

Περιεχόμενο 400 ml

Συσκευασία Φιάλη αεροζόλ

αντιΣκώριακο rOSt-Off PLUS
υψηλής ποιότητας καθαριστικό προϊόν για σκουριές με λιπα-
ντικές ιδιότητες χάρη στην καινούργια τεχνολογία (OmC2)

πολύ καλή τριχοειδής δραστηριότητα.
Πολύ καλές ιδιότητες ερπυσμού για να διεισδύει στα πιο δύσκολα 
σημεία και να διαλύει τις σκουριές.

περιέχει ρευστή δραστική οργανική ένωση μολυβδαινίου OmC2.
•  Αντίθετα με τα προϊόντα που περιέχουν στερεό λιπαντικό, όπως π.χ. MOS2, 

το OMC2 δεν διαχωρίζεται όταν βρίσκεται σε μεγάλες συσκευασίες.
• Λιγότερες τριβές.
•  Βέλτιστη λίπανση γιατί εξομαλύνεται, σχεδόν λειαίνεται η επιφάνεια 

του μετάλλου.
•  Οι ενώσεις διατηρούν τα ολισθητικά χαρακτηριστικά τους στη διάρκεια.

ή καλύτερη προστασία από τη σκουριά, γιατί περιέχει 
αντιοξειδωτικά πρόσθετα.
Προστασία διαρκείας από περαιτέρω εξάπλωση της σκουριάς.

Δεν περιέχει ρητίνες και οξέα.
Δεν περιέχει σιλικόνη.
Συμβατό με καουτσούκ και 
πλαστικά.

   *    Το ROST OFF Plus _ 400 ml με κωδ. αρ. 0890 200 004 αντικαθιστά το ROST-OFF _ 300 ml  
με κωδ. αρ. 0890 200. 

* *   Το νέο ROST OFF Plus _ 300 ml με κωδ. αρ. 5861 200 003 αντικαθιστά το ROST-OFF _ 300 ml  
με κωδ. αρ. κωδ. αρ. 0890 2. 

   *    Το ROST OFF SPECIAL _ 400 ml με κωδ. αρ. 0893 130 400 αντικαθιστά  
το ROST-OFF CRAFTY _ 300 ml με κωδ. αρ. 0893 130, λόγω κατάργησης.


