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Rustfjernerpasta 
 

 
Teknisk merkeblad 
 

 
 

 
Karakteristikk AKEMI® Rustfjernerpasta er et geleaktig rengjøringsmiddel basert på 

an-organiske syrer med ikke-ioniske tensider og rusthemmere.  
Produktet inneholder ikke saltsyre.  Tensidene er biologisk nedbrytbare 
etter gjeldende regler for grenseflateaktive stoffer. 
 

Bruksområde AKEMI® Rustfjernerpasta er like egnet til fjerning av rust som har trukket 
ned i steinen som til fjerning av overflaterust på syrefast natur- og 
kunststein.  Rustdannende innsatser i naturstein (granitt, gneis) blir 
innkapslet og på den måten forhindres nye rustangrep. Pga den 
geleaktig konsistens er Rustfjernerpastaen velegnet på loddrette flater 
som fassader og veggkledninger.  Til guvbelegg anbefales bruk av 
AKEMI® Rustfjerner i flytende form. 
 

Bruksanvisning  Påføres ufortynnet med pensel eller sparkel på absolutt tørr stein. For 
å unngå ny rustdannelse og fargeforandring på ubehandlede steder 
bør hele steinflaten behandles. 

2. La produktet virke i inntil 24 timer, alt etter behov. 
3. Den behandlede flaten bør ikke tørke.  Det anbefales å dekke flaten 

med plastfolie. 
4. Spyl grundig med vann til alle rester av rustfjernerpastaen er borte. 
5. Hvis rustangrepet er svært sterkt anbefales det å gjenta behandlingen 

på tørr stein. 
6. Det anbefales å beskytte steinoverflaten til slutt med AKEMI® 

Steinimpregnering eller AKEMI® Anti-flekk for å hindre inntrenging av 
vannløselige stoffer og derved motvirke nye rustangrep. 

Viktig informasjon - Rustfjernerpasta angriper kalkbunden stein og må ikke benyttes på 
polert marmor, kalkstein, terasso, eller eloxal og emalje.  I 
tvilstilfelle kan man gjøre en prøve på et lite synlig sted. 

- Rustfjernerpasta må ikke komme i direkte kontakt med planter.  
Hverken konsentrerte eller fortynnede oppløsninger må komme i 
beplantninger. 

- På mange steiner kan det forekomme en viss fordunkling etter 
svært lang virketid.  Den forsvinner vanligvis etter gjentatt, kraftig 
vask med mye vann tilsatt litt AKEMI® Steinrens. 

- Produktet ble registrert i det Tyske Miljøverndept. med nr 1257 
0023. 

- Korrekt avfallsbehandling betinger at emballasjen tømmes 
fullstendig. 
 

Sikkerhetsinformasjon Se EU-sikkerhetsdatablad 
 
 

Tekniske data Forbruk: ca 0,25-o,5 m2/L 
Farge: melkeaktig gul 
Tetthet: ca 1.27 g/cm3 
pH-verdi: < 1 
Lagring: ca 3 år lagret kjølig og frostfritt i godt lukket 

originalemballasje 
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Vær oppmerksom på Disse opplysningene er gitt på basis av de siste tilgjengelige produkt-
opplysninger 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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