
X1 1633 PREPARAT DO STALI NIERDZWENEJ 

Wysokiej jakości, techniczny płyn w sprayu przeznaczony do czyszczenia oraz polerowania 

powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej. Zaawansowana formuła z łatwością czyści, 

odtłuszcza zabrudzenia oraz poleruje powierzchnie, aby wyglądały jak nowe. Produkt tworzy 

suchą w dotyku, mikroskopijną powłokę ochronną, która gwarantuje długotrwałe 

zabezpieczenie przed wodą, korozją, przebarwieniami oraz odciskami palców, co dodatkowo 

korzystnie wpływa na wysokie walory estetyczne. Posiada certyfikat, umożliwiający 

zastosowanie w przemyśle spożywczym. 

ZASTOSOWANIE: 

• Pianka idealna do podłoży pionowych 

• Czyści i odtłuszcza 

• Posiada właściwości antystatyczne 

• Odporna na ścieranie 

• Zostawia mikroskopijną, suchą w dotyku powłokę ochronną 

 

WŁAŚCIWOŚCI: 

• techniczny płyn w sprayu przeznaczony do czyszczenia oraz polerowania stali 

nierdzewnej 

• tworzy suchą w dotyku, mikroskopijną powłokę ochronną 

• odtłuszcza zabrudzenia i poleruje powierzchnie, aby wyglądały jak nowe 

• gwarantuje długotrwałe zabezpieczenie przed wodą, korozją, przebarwieniami 

• produkt oparty na bazie piany - nie ścieka i umożliwia zastosowanie na pionowych 

elementach 

• posiada certyfikat do zastosowania w przemyśle spożywczym 

• pozwala na efektywne czyszczenie i konserwację obszarów przemysłowych 

• idealnie nadaje się również do miejsc codziennego stosowania 

• zaawansowana formuła sprayu umożliwia aplikację pod każdym kątem nachylenia 

 

SPOSÓB UŻYCIA: Aplikować bezpośrednio na powierzchnie, które maja być 

nasmarowane. Oczyścić powierzchnię z pozostałości starych smarów. Wstrząsnąć przed 

użyciem. Nanieść cienką warstwę z odległości 10cm-20cm i pozostawić do odparowania lub 

wytrzeć do sucha. Nie nakładać zbyt grubej warstwy. Ten produkt dopuszczony jest jako 

preparat do czyszczenia instrumentów elektronicznych, pod warunkiem że jego zapach 

opuścił pomieszczenie, w którym może wystąpić kontakt z opakowaniami do żywności lub z 

żywnością. Przed użyciem wszystkie produkty żywnościowe i opakowania powinny być 

usunięte z otoczenia lub zabezpieczone. Stosować w temperaturze od +5°C do +35°C.  

Szczegółowe informacje dostępne są w karcie informacji technicznej (www.rust-oleum.pl).  

TRWAŁOŚĆ PRODUKTU: 3 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu. 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: Produkt skrajnie łatwopalny.  Pojemnik pod ciśnieniem. 

Chronić przed słońcem, nie wystawiać na działanie wysokich temperatur (przekraczających 

+50˚C). Nie przekłuwać i nie wrzucać do ognia. Nie używać w pobliżu ognia oraz żarzących 

się materiałów. Nie wdychać i nie spożywać. Trzymać z dala od dzieci. Używać w dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie charakterystyki 

produktu. 

 

http://www.rust-oleum.pl/

