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Vysoce vzlínavý přípravek.
Vaše výhoda:

  Optimální vzlínavost zaručuje 
rychlé proniknutí přípravku rzí, to 
způsobuje, že i trvale silně zarezlé 
šroubové spoje jsou povoleny.

Optimální uvolňování rzi
Vaše výhoda:

  Rozkládá rez a uvolňuje pevně 
zarezlé šrouby. 

Odpuzuje vodu.
Vaše výhoda:

 Vytlačuje a odstraňuje vlhkost,  
    např. zabraňuje vzniku 
    tzv. plazivým proudům.

Optimální ochrana proti vzniku koro-
ze díky přísadám additiv.
Vaše výhoda:

  Dlouhodobě chrání kovové povr-
chy před další tvorbou koroze.

Neobsahuje pryskyřici ani kyseliny.
Neobsahuje silikon.
Není agresivní vůči gumě a  těsnícím 
prvkům.

ROST OFF
Vysoce kvalitní a účinný uvolňovač rzi.

Použití:
Části určené k ošetření nastříkejte tímto 
přípravkem a nechte krátký čas půso-
bit. U silně zarezlých spojů postup 
opakujte a popřípadě dobu působení 
tohoto přípravku prodlužte. 

Těmito pokyny bychom Vám chtěli na základě našich pokusů 
a testů  poradit. Vzhledem k širokému spektru použití tohoto 
produktu  a podmínkám při zpracování a skladování, které 
nemůžeme ovlivnit, nemůžeme rovněž převzít odpovědnost  
za výsledek v jednotlivých případech.
Doporučujeme Vám provádění vlastních předběžných poku-
sů. Zaručujeme stále stejnou kvalitu našich produktů. Vyhra-
zujeme si právo změn a dalšího vývoje.

Oblasti použití:
K uvolňování zarezlých a zoxidovaných 
šroubových spojů u osobních a náklad-
ních automobilů, zemědělských a sta-
vebních strojů, agregátů a přístrojů.

Tyto údaje mohou být pouze doporu-
čeními, která se zakládají na našich 
zkušenostech. Před použitím produk-
tu proveďte na málo viditelném místě 
zkoušku z hlediska snášenlivosti pro-
duktu s materiálem. 

Systém maziva:
 Olej      Tuk      Pasta      Suché mazivo      Ochrana proti korozi

 Název Obsah Obj. č. Bal./ks.
 Sprej 300 ml 890 2 12
 Kanistr 5 l 890 3 1
 Vypouštěcí kohout pro kanistr 5 l  – 891 302 01 1
 Ruční tlaková dóza – 891 503 1
 REFILLO – sprejová dóza  400 ml 891 800 9 1
 Plnící stanice pro REFILLO – 891 800 1

Technické  údaje:
 Tón barvy Stříbrný
 Báze Minerální olej
 Barva Světle žlutá, transparentní
 Hustota při +20°C (účinná látka) 7,78 g/cm3

 Teplotní rozsah –10°C bis +140°C
 Teplota vzplanutí účinné látky  +200°C
 Základní olejová viskozita při +40°C  16,5 mm2/s
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