
 
 

Kela Rust 

Oι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της 

διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX
®
 A.E.B.E. Όμως η NEOTEX

®
 A.E.B.E. ως 

προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων 

και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ
®
  για το αν το παρόν 

φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο. 

 

Νέας τεχνολογίας χημικός μετατροπέας σκουριάς 

 
  

Ιδιότητες - Χρήσεις Το Kela Rust είναι ένας χημικός μετατροπέας σκουριάς. 

Αντιδρώντας με τη σκουριά σχηματίζει ένα πολύ ανθεκτικό 
οργανομεταλλικό στρώμα χρώματος μαύρου-βιολετί με 
εξαιρετική πρόσφυση στο σίδερο, χυτοσίδηρο και ατσάλι. 
Εμποδίζει τη δημιουργία νέας σκουριάς σχηματίζοντας ένα 
αξιόλογο υπόστρωμα (αστάρι) για μετέπειτα βαφές. Κατάλληλο 
για την βιομηχανία, οικοδομή, συνεργεία φανοποιίας 
αυτοκινήτων, ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες και γενικά 
οπουδήποτε χρειάζεται να σταματήσει η εξάπλωση της 
οξείδωσης και είναι αδύνατη η αφαίρεσή της με μηχανικά  μέσα. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Πυκνότητα (+20
0
C) 1,03±0,1kg/L 

Κατανάλωση Έως 55ml/m
2
 

Σύνολο μη πτητικών κατά βάρος 25±1% 

Χρόνος στεγνώματος (+20
0
C) 30 λεπτά 

Χρόνος επαναβαφής (+20
0
C) 3 ώρες 

Απόχρωση Λευκό/κρεμ 

Εμφάνιση ξηρού φιλμ Διαφανές σε καθαρό σίδηρο. Μαύρο-βαθύ μπλε σε οξειδωμένες 
ή διαβρωμένες επιφάνειες. 

Τρόπος εφαρμογής Προετοιμασία επιφανειών: 

Απομακρύνετε λάδια, γράσα και απολεπίστε τους φλοιούς της 
σκουριάς και της καλαμίνας. Οξειδωμένες επιφάνειες 
εκτιθέμενες σε θαλάσσιο περιβάλλον ή προσβεβλημένες από 
χημικές ουσίες πρέπει να ξεπλυθούν με φρέσκο νερό πριν τη 
χρήση του Kela Rust. Το προϊόν εφαρμόζεται ακόμα και σε 

υγρές επιφάνειες. 

Εργαλεία εφαρμογής: 

Πινέλο-ρολό ή πιστόλι βαφής με ακροφύσιο Ø 1,5-1,7mm και 
πίεση 2-3 bar. 

Αραίωση: 

Το Kela Rust είναι έτοιμο προς χρήση. Εάν κριθεί αναγκαίο 

αραιώνεται πολύ λίγο με καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιήσετε 
(κανένα) διαλυτικό.  
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Ιδιαίτερες συστάσεις Το Kela Rust χρειάζεται κάποια ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να 

ολοκληρωθεί η αντίδρασή του. Συνιστάται η εφαρμογή του τις 
εσπερινές ώρες με σκοπό να αξιοποιηθεί η νυχτερινή δροσιά 
ώστε την επόμενη μέρα να μπορούν να βαφούν οι 
επεξεργασμένες επιφάνειες. 

Μη χρησιμοποιείτε το Kela Rust κάτω από ήλιο ή σε ζεστές 

μεταλλικές επιφάνειες. Ένα πολύ γρήγορο στέγνωμα θέτει σε 
κίνδυνο την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Μην ξεκινήσετε την τελική βαφή πριν την οριστική αντίδραση 
δηλαδή το ελάχιστο 3 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 
Βεβαιωθείτε ότι τα σκουριασμένα τμήματα μετατράπηκαν σε μια 
σκούρα μπλε-μαύρη απόχρωση. 

Οι επεξεργασμένες επιφάνειες μπορούν να επικαλυφθούν με 
οποιοδήποτε τύπο χρώματος μέσα σε 6-7 ημέρες αφότου 
εφαρμόστηκε το Kela Rust.  

Απαγορεύεται η χρήση μεταλλικών δοχείων ή εργαλείων. 
Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικά. 

Αποφύγετε την τοποθέτηση χρησιμοποιηθέντος προϊόντος ή 
υπολείμματα με ίχνη σκουριάς στην αρχική συσκευασία, διότι 
μπορεί να προκαλέσει την πλήρη σκλήρυνση όλης της μάζας. 

Αποφύγετε συνθήκες παγετού. 

 

Συσκευασία Δοχεία 200ml και 1 λίτρου. 

Χρόνος αποθήκευσης 1 έτoς εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, 
προστατευμένο από τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία. 

 

 

 


