
TopZinc RR
AKTYWNY ODRDZEWIACZ DO PRĘTÓW 
ZBROJENIOWYCH
 Opis produktu: TopZinc  RR  jest  aktywnym  odrdzewiaczem  dla  prętów

zbrojeniowych 

Właściwości  Szybkie usuwanie produktów korozji 
 Nie niszczy struktury stali podczas oczyszczania
 Odtłuszcza powierzchnię stali zbrojeniowej

Zasada działania Dzięki aktywnym składnikom penetrującym rozkłada produkty 
korozji  

Dane techniczne 
produktu

 Opakowanie – 2 butelki o pojemności 1 litra
 Barwa lekko szara
 Gęsta  ciecz,  dopuszczalny  osad  na  dnie,  przed  użyciem

dokładnie wstrząsnąć
 pH <1
 Niepalny
 Produkt  2  składnikowy,  butelka  numer  1  odrdzewiacz,

butelka numer 2 zmywacz do odrdzewiacza 

Przygotowanie
podłoża

Pręt  zbrojeniowy  musi  być  oczyszczony  zgrubnie  z  luźnych
łusek korozyjnych i części o słabej przyczepności

Nanoszenie Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  bezwzględnie  nałożyć
rękawice  ochronne,  ubranie  ochronne,  okulary  ochronne  i
chronić twarz przed bezpośrednim kontaktem ze składnikiem 1
– odrdzewiaczem. Przed użyciem odrdzewiacza butelkę numer
1 należy dokładnie wstrząsnąć w celu wymieszania składników.
Na  pręt  zbrojeniowy  nanosimy  pędzlem  wyraźną  warstwę
odrdzewiacza (butelka nr 1) i pozostawiamy na 15 minut. Po 15
minutach  nowym  czystym  i  suchym  pędzlem  zmywamy
naniesiony  odrdzewiacz  przy  użyciu  zmywacza (butelka nr2).
Charakterystyczny jest przy tym krótkotrwały efekt pienienia.
Pozostałość produktów korozji najlepiej usunąć suchym 
ręcznikiem z tkaniny lub celulozy.
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Warunki nanoszenia Temperatura podczas nanoszenia podłoże i otoczenie powinna
zwierać  się  w  przedziale  od  +3OC  do  +30OC,  wilgotność
powietrza nie powinna być większa niż 80%    

Bezpieczeństwo Uwaga:  Odrdzewiacz  jest  substancją żrącą  dla  skóry,  oczu i
błon  śluzowych. Zawsze  należy  używać  środków  ochrony
osobistej  w  tym  rękawic  ochronnych,  ubrań  ochronnych,
okularów  ochronnych.  Wszystkie  środki  ochrony  osobistej
muszą być odporne na działanie środków agresywnych o pH<1.
Przed  przystąpieniem  do  pracy  z  produktem  użytkownik
powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia
się  z  chemikaliami,  a  w  szczególności  odbyć  odpowiednie
szkolenie  stanowiskowe.  Osoby  związane  z  transportem
materiałów  niebezpiecznych  w  myśl  Umowy  ADR  powinny
zostać  odpowiednio  przeszkolone  w  zakresie  wykonywanych
obowiązków (szkolenie  ogólne,  stanowiskowe  oraz  z  zakresu
bezpieczeństwa). 

Uwagi prawne Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i
końcowego  zastosowania  produktów  są  podane  w  dobrej
wierze,  przy  uwzględnieniu  aktualnego  stanu  wiedzy  i
doświadczenia  i  odnoszą  się  do  produktów  składowanych,
przechowywanych  i  używanych  zgodnie  z  zaleceniami
podanymi  przez  producenta.  Z  uwagi  na  występujące  w
praktyce  zróżnicowanie  materiałów,  substancji,  warunków  i
sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie
poza  zakresem  wpływu  producenta,  właściwości  produktów
podane  w  informacjach,  pisemnych  zaleceniach  i  innych
wskazówkach  udzielonych  przez  producenta  nie  mogą  być
podstawą  do  przyjęcia  odpowiedzialności  producenta  w
przypadku  używania  produktów  niezgodnie  z  zaleceniami
podanymi  przez  producenta.  Użytkownik  produktu  jest
obowiązany  do  używania  produktu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem  i  zaleceniami  podanymi  przez  firmę
producenta.  Prawa  własności  osób  trzecich  muszą  być
przestrzegane.  Użytkownicy  są  obowiązani  przestrzegać
wymagań  zawartych  w  aktualnej  karcie  technicznej
użytkowanego  produktu.  Kopię  aktualnej  karty  technicznej
produktu producenta dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.
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