
OWATROL RUST SPIRIT AKTYWATOR EFEKT
RDZY 0,5L
Rust Spirit marki OWATROL. To specjalistyczny płyn, aktywator rdzy
przeznaczony do tworzenia dekoracyjnego efektu korozji na metalach
żelazawych. W szybki i bardzo łatwy sposób pomoże w przemienieniu
zwykłych przedmiotów w niesamowicie wyglądające stare antyki. Może być
stosowany na m.in. ściany, podłogi, stoły, krzesła czy też innego rodzaju
metalowe przedmioty, wcześniej odpowiednio przygotowane. Posiada kilka
możliwości aplikacji takich jak: zastosowanie natrysku lub też aplikacja
ściereczką, gąbką, wałkiem itp.

 
Aktywator rdzy.
Wydajność: 10 do 15m²/l
Doskonały do postarzania przedmiotów metalowych.
Odpowiedni do stosowania na zewnątrz jak i wewnątrz.
Prosty i intuicyjny w użyciu, pozwala na osiągnięcie wielu niesamowitych efektów.
 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED APLIKACJĄ:
Przed zastosowaniem Rust Spirit należy zabezpieczyć wszelkie elementy i powierzchnie sąsiadujące z pryskanym
elementem, które nie mają być spryskane.
Dla najlepszego efektu zaleca się nakładać płyn w temperaturze od 5°C do 35°.
Nie należy nakładać produktu w bezpośrednim słońcu oraz na gorące powierzchnie.
Tuż przed aplikacją należy odtłuścić powierzchnię acetonem bądź innym odpowiednim do tego środkiem.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od od jakichkolwiek zanieczyszczeń (tłuszcz, olej, itp.).
Dla najlepszych efektów należy upewnić się czy na powierzchni nie ma starych powłok malarskich.



 
SPOSÓB UŻYCIA:
Nałożyć bezpośrednio na wcześniej przygotowaną metalową powierzchnię przy użyciu wybranych narzędzi.
Proces utleniania rozpocznie się prawie natychmiast - wytwarza się autentyczna rdza. Jeżeli tak się nie dzieje oznacza
to, że na powierzchni znajduje się warstwa ochronna bądź powierzchnia nie została odpowiednio przygotowana.
Od aplikacji należy odczekać minimum 24 godziny, w celu całkowitego wyschnięcia produktu. W trakcie tego procesu
pod żadnym pozorem nie należy wycierać płynu.
Jeśli podczas aplikacji powietrze jest bardzo suche można dodatkowo delikatnie spryskać powierzchnię mgiełką wodną,
by na nowo reaktywować produkt. Reaktywacja może prowadzić do powstania różnych kolorów rdzy.
Kiedy zadowalający proces korozji na powierzchni zostanie osiągnięty, w celu przerwania reakcji chemicznej należy
spłukać całą powierzchnię czystą wodą.
Po aplikacji proces korozji będzie postępował naturalnie. W celu jego zahamowania należy zabezpieczyć powierzchnię
przy pomocy OWATROL - OIL.
W produkcie może wytrącić się osad, który nie ma negatywnego wpływu na działanie płynu.

Opis producenta

Firma handlowo-usługowa istniejąca od 1993 roku, zaopatruje w jak najlepsze narzędzia i materiały malarskie
i budowlane. Z ich oferty korzystają firmy remontowo-budowlane, producenci konstrukcji stalowych, producenci farb,
wytwórcy mebli i wielu klientów indywidualnych.


