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Rustfjerner 
 

 
Teknisk merkeblad 
 

 
 

 
Karakteristikk AKEMI® Rustfjerner er et intensivt rengjøringsmiddel basert 

på uorganiske syrer med ikke ioniske tensider og 
rustinhibitorer. Produktet inneholder ikke saltsyre. Tensidene 
er biologisk nedbrytbare ihht gjeldene forskrifter.   
 

Bruksområde AKEMI® Rustfjerner er egnet til fjerning av steinimmanenter 
samt missfarginger av rust på syrefaste kunst- og 
natursteiner. Rustdannende lag i natursteiner blir innmantlet 
og dermed forhindres nye rustdannelser.  AKEMI® 
Rustfjerner er ideell for gulvbelegg. For loddrette flater som 
fasader og veggbekledninger bør man benytte AKEMI® 
Rustfjernerpasta som er i geleform. 
 

Bruksanvisning 1. På føres ufortynnet med en pensel på en absolutt tørr 
steinflate. For å unngå fornyet rustdannelse i 
ubehandlede områder og fargefargeforskjeller bør 
hele steinoverflaten behandles.  

2. La produktet virke i opp til 24 timer, alt etter behov.  
3. Unngå at flatene tørker, dekk eventuelt til området 

med folie.  
4. Spyl grundig med vann til alle rester av rustfjerneren 

er borte.  
5. Ved sterk rustdannelse bør behandlingen gjentas på 

tørr overflate. 
6. Det anbefales at man etter behandling impregnerer 

steinen med AKEMI® Steinimpregnering eller 
AKEMI® Antiflekk for å beskytte steinen mot 
vanninntrengning som igjen vil føre til fornyet 
rustdannelse. 
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Viktig informasjon • Rustfjerner angriper kalkbundne steinsorter og må 

ikke benyttes på polert marmor, kalkstein, terrazzo 
samt eloksal. Hvis man er i tvil, gjøres en prøve på et 
lite synlig sted. 

• Produktet må ikke komme i kontakt med planter.  
Hvis det skjer må det med en gang skylles godt med 
kaldt vann. Konsentrert eller fortynnet må produktet 
ikke komme i kontakt med beplantninger. 

• På mange steinsorter kan det etter lang virketid 
hende at steinen blir noe mørkere. Dette forvinner 
normalt etter intensiv vasking med mye vann tilsatt 
AKEMI® Steinrens. 

• Produktet er registrert hos miljømyndighetene i 
Tyskland med nr 1257 0012. 

• For forskriftsmessig avfallhåndtering skal 
emballasjen tømmes helt. 

 
 
Sikkerhetsinformasjon 

 
Se EU-sikkerhetsdatablad 
 

 
Tekniske data 

 
Forbruk: ca. 10-20 m²/liter (ufortynnet). 
Farge : Gull - gul 
Tetthet : 1,20 g/cm³ 
pH-verdi: < 1 
 
Produktet er holdbart i ca. 3 år i originalemballasje og ved 
kjølig, men frostfri lagring. 
 

Vær oppmerksom på Disse opplysningene er gitt på basis av de siste tilgjengelige 
produktopplysninger og brukerveiledninger fra vårt firma.  
Da bruken av produktet og brukernes arbeidsteknikk ligger 
utenfor vår kontroll, kan ikke produsenten stilles til ansvar 
med bakgrunn i innholdet i dette datablad. 
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