
CONVEROX 
PRZETWORNIK RDZY 

 

 

7 doskonałych powodów, by używać CONVEROX: 
1. Bezbarwny, lekko niebieskawy przy nakładaniu, staje się po 10 minutach intensywnie czarno-
niebieski . 
2. Błyszczący. 
3. Scala się z podłożem, na który został nałożony, nie pęka w czasie zginania blachy. 
4. Odporny na działanie wody, kwasów, zasad i wysokiej temperatury, aż do 80°C. 
5. Przyczepność: test za pomocą podziału na siatkę, 100% przyczepności na całej siatce. Stanowi 
doskonały podkład pod farby wykończeniowe. 
6. Wchodzi w reakcje z rdzą, tworząc organiczno-metaliczną barierę w ciągu 10 minut po 
zastosowaniu. Procesy korozyjne zostają zatrzymane. 
7. Chroni metal przed dalszym utlenianiem i przenika przez warstwę tlenków, która przetwarza i 
scala się z powierzchnia nieuszkodzonego metalu. 

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

      Instytucje             Budownictwo 
 

Konserwuje i chroni wszystkie metale poddane działaniu trudnych warunków (np. sprzęt używany na 
budowach, do robót publicznych, w kamieniołomach, ślusarstwie, kotlarstwie, konserwuje także podwozia i 
karoserie pojazdów, maszyny rolnicze, maszyny stoczniowe itd.). 
 

Właściwości Sposób użycia 
 
Skład : roztwór wodno-alkoholowy żywicy 
syntetycznej 
Gęstość : 1,06 
Ekstrakt suchy : ponad 50% 
Zużycie : około 20 m
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Schnięcie: z dala od kurzu 30 minut, suchy i 
twardy w ciągu 24 godzin. 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty 
charakterystyki. 

 
CONVEROX stosuje się czysty lub rozcieńczony, w stężeniu do 30% wody. Nakłada się 
szczotką, wałkiem, pistoletem spryskującym lub techniką malowania zanurzeniowego. W 
przypadku zanurzania wystarczy pozostawić obiekt na kilka sekund w produkcie. 
W przypadku mocno utlenionych powierzchni, zaleca się wstępne oczyszczenie 
powierzchni szczotką. Niekiedy może być wskazane powtórne użycie produktu w celu 
całkowitej eliminacji korozji. 
Oczyścić z substancji tłustych powierzchnie, na które ma być nałożony produkt. 
Aby zapewnić optymalną ochronę, zaleca się pokryć farbą powłokę CONVEROXU w 24 
godziny po wyschnięciu produktu. 
Nie zaleca się pozostawiać części długotrwale zanurzonych w CONVEROXIE. 
Nie stosować w temperaturach poniżej 10°C. 

 

plusiki 7-ki  
FASTSOLV : szybkoschnący rozpuszczalnik do odtłuszczania tłuszczów 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie 
odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.  
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