
APP R-STOP 100ML

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  klientów  firma  App  stworzyła  skuteczny  i  wydajny  środek  zapobiegający
powstawaniu  rdzy  w  miejscach  podatnych  na  powstawanie  nowych  ognisk  niepożądanej  korozji.
Często są to miejsca trudno dostępne ukryte, niewidoczne gołym okiem. Rozwiązaniem tej sytuacji staje się App R-
Stop, znakomity antykorozyjny środek penetrujący zatrzymujący rozwój korozji międzykrystalicznej na stali, stali
ocynowanej i aluminium. 
App  R-Stop  z  uwagi  na  szybkość  reakcji  i  swoją  skuteczność  zyskuje  nieustannie  coraz  większą  popularność
i rozpoznawalność. Zastosowany na oczyszczoną z rdzy nalotowej i odtłuszczoną powierzchnię usuwa wilgoć z miejsc
korozji i izoluje je.
Zaimpregnowane  powierzchnie  mogą  być  pokrywane  produktami  poliestrowymi  oraz  jedno  i  dwu  składnikowymi
podkładami.  Niewątpliwie  znakomite  właściwości  użytkowe  preparatu  App  R-Stop  pozycjonują  go  wysoko
wśród  podobnych  preparatów  mających  na  celu  rozwiązanie  kluczowego  problemu  rozwoju  na  powierzchniach
niepożądanej ale wszechobecnej rdzy.
Poleca: Petrostar Warszawa. 

Zastosowanie:
PREPARAT ANTYKOROZYJNY, ODRDZEWIACZ

Kolor: Bezbarwny / Transparentny
 

Zastosowanie:
Preparat  przeznaczony  do  ogólnej  konserwacji  powierzchni  narażonych  na  powstawanie  korozji.  Środek
stosowany z powodzeniem w warsztatach podczas procesu konserwacji i zabezpieczania karoserii samochodów
osobowych,  dostawczych,  ciężarowych oraz  autobusów.  Zastosowany  na  oczyszczoną  z  rdzy  nalotowej
powierzchnię usuwa wilgoć z ognisk korozji (wżerów) i izoluje je. Nanosić pędzlem przez dokładne wcieranie tworząc
jednolitą warstwę na powierzchni.

Produkt  App  R-Stop  reaguje  z  wilgocią.  Po  użyciu  natychmiast  szczelnie  zamknąć  opakowanie
wieczkiem.  Preparat   skutecznie  zatrzymuje  proces  utleniania  oraz  nowe  ogniska  korozji.

 



Odpowiednie podłoża:

 Stal,

stalowa blacha ocynkowana,

 aluminium
 

 Uwaga. Nie stosować na powierzchnie pokryte lakierem termoplastycznym.

Przygotowanie podłoża:
Ręcznie lub mechanicznie dokładnie usunąć rdzę nalotową z danej powierzchni.
Przed naniesieniem preparatu App -R-Stop oczyścić z nalotu i odtłuścić zmywaczem APP W900.

Wydajność:
W praktyce wydajność produktu App R-Stop zależy od czynników takich jak:
kształt obiektu, chropowatości podłoża, metoda nakładania i warunki pracy.
Polecamy odrdzewiacz APP R-Stop z uwagi na szybkość reakcji i skuteczność działania.

Suszenie:
Przy temperaturze +20°C:
10-15min - pyłosuchość
30-60min - nadający się do pokrycia

Szlifowanie:
Po całkowitym utwardzeniu najlepiej szlifować włókniną ścierną App.

W ciągłej sprzedaży posiadamy również zestaw App:
R-Stop - 100ml, zmywacz W900 - 1L, włóknina ścierna do wyboru: uniwersalna (zielona), drobnoziarnista (czerwona),
bardzo drobnoziarnista (szara).

Zastosowany  na  dokładnie  oczyszczoną  z  rdzy  nalotowej  i  dokładnie  odtłuszczoną  powierzchnię  izoluje
oraz usuwa wilgoć z miejsc korozji.  Zaimpregnowane preparatem App R-Stop powierzchnie są w późniejszym
etapie w pełni kryte produktami poliestrowymi, gruntami i podkładami. Zaufaj zadowolonym użytkownikom i sprawdź
już dziś skuteczność działania preparatu App R-Stop - 100ml.

Opakowanie:
Puszka 100ML (0.1L)

Kod katalogowy producenta: 021100.

W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

APP to polska firma, która od ponad 20 lat konsekwentnie buduje pozycję lidera w dystrybucji kompleksowej oferty

http://www.petrostar.pl/lakiery_podklady_i_rozpuszczalniki/rozpuszczalniki/app/app_w900_1l_zmywacz_uniwersalny,p931684576
http://www.petrostar.pl/?q=app+włóknina+ścierna
http://www.petrostar.pl/lakiernictwo/pozostale/app/app-zestaw-r-stop-wloknina-scierna-zmywacz-w900-1l,p1666184094
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka


dla branży automotive.
 
Od samego początku działalności staramy się być jak najbliżej naszych klientów. Znajomość potrzeb i oczekiwań
w stosunku do produktów inspiruje nas do poszukiwań nowych innowacyjnych rozwiązań i technologii. To dlatego APP
jest wiodącym dostawcą środków do napraw blacharsko-lakierniczych i pielęgnacji aut. Warto wiedzieć, że wszystkie
produkty z oferty przechodzą wyśrubowane testy, oraz posiadają niezbędne certyfikaty. To sprawia, że jesteśmy
w stanie zaproponować korzystne warunki gwarancji. Jeśli dodać do tego zespół kompetentnych doradców
technicznych, szeroką ofertę szkoleniową, a także gwarancję dostawy w 48 godzin do dowolnego punktu w kraju to
wiemy dlaczego produkty APP są tak chętnie wybierane przez profesjonalistów.

APP dokłada wszelkich starań, aby bezpiecznie i w pełni można było wykorzystać zalety produktów. Sposób ich użycia
jest dostępny na każdej etykiecie jak i na stronach internetowych www.app.com.pl skąd można pobrać pełną informację
techniczną (ITAPP) oraz karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego (MSDS).


