
Паста за отстраняване 

на ръжда/ Rust Remover Paste

Техническа характеристика

Характеристика: AKEMI Паста за отстраняане на ръжда е гелообразно 

почистващо средство на основата на неорганични киселини с нейонни 

тенсиди и ръждоинхибитори. Продуктът не съдържа солна киселина. 

Съдържащите се тенсиди според действащите закони за 

повърхностноактивни вещества са биологично разградими

Област на приложение:  

Пастата за отстраняване на ръжда на AKEMI е подходяща и за отстраняването на присъщи на камъка и 

повърхностни ръждиви петна при устойчиви на киселини естествени и изкуствени камъни. Съдържащите 

се в камъка ръждообразуващи елементи в естествените камъни (гранит, гнайс) се изолират и така се  

предотвратява новото образуване на ръжда. Благодарение на гелообразната си консистенция пастата за 

отстраняване на ръжда е идеална за работа върху вертикални повърхности като фасади и стенни 

облицовки. За подови покрития се препоръчва употребата на препарата в течна форма.

Указание за употреба:

1. Нанесете върху абсолютно сух камък с помощта на твърда четка или шпакла. За избягване на по- 

нататъшно образуване на ръжда или промени в цвета на нетретираните повърхности, обработете цялата 

повърхност на камъка.

2. В зависимост от изискванията оставете да подейства до 24 часа

3. Избягвайте засъхване на третираната повърхност; препоръчително е покриването и с фолио.

4. Изплакнете основно с вода до отстраняване на всички остатъци от пастата

5. При силна засегнатост от ръжда повторете процедурата върху сух камък

6. Препоръчва се след успешното третиране да защитите камъка по избор с AKEMI Импрегнатор за  

камък или Репелент за петна за предотвратяване на проникването на ръжда и така за допълнителна

защита срещу появата на ръжда.

Указание:   

● Пастата за отстраняване на ръжда разрушава варовити камъни и не трябва в никакъв случай да се 

използва върху полиран мрамор, варовик и Terrazzo, както и Eloxal и емайл. В случай, че се колебаете, 

тествайте продукта върху незабележимо място.

● Избягвайте контакт между препарата и растения- в противен случай изплакнете веднага с вода. 

Концентрирани и разредени разтвори да не попадат в насаждения!

● При някои камъни е възможно при по- продължително въздействие на Пастата за отстраняване на 

ръжда да се стигне до леко потъмняване на камъка. То изчезва при многократно интензивно измиване с  

много вода, в която е добавен Препарат за почистване на камък на AKEMI.

● Продуктът е регистриран в Дирекцията към министерството на околната среда под номер 1257 0023.

● За правилно отстраняване на опаковката я изпразнете напълно.

Указания за безопасност: Вижте листа за безопасност!

Технически данни:   Разход: около 0,25- 0,5 m²/l

Цвят: млечножълт

Плътност: около 1,27 g/cm³

рН- стойност: <1



Съхранение: около 3 години при съхранение в оригинална опаковка на хладно място без да замръзва.

Разфасовка: Бр. в кашон: Арт. No.:

1000 ml 6 41.10824

Бележка: Горепосочените указания са изготвени според актуалното ниво на развитие и приложна техника 

на фирма АКЕMI. Тъй като приложението на продукта в практиката е извън възможностите за регулиране 

от страна на производителя, въз основа на този документ не могат да бъдат предявявани претенции към

него.

За контакти: Димас Пласт ЕООД

Бул. "Шипченски проход" 63

1574 София

тел./факс: 02/ 978 31 71




