
Почистване Разфасовки:

С вода. 450ml.

Нанасяне Начин на работа

Подгответе основата, като я почистите от прах и маслени 

петна. Отстранете грубата ръжда с телена четка или 

подходяща шкурка. Нанесете Protecta Corrostop чрез 

пръскане. За равномерно покриване разнесете с четка. 

Обработената повърхност изсъхва след 2 часа и 

придобива сивкав цвят. Почистете повърхността с кърпа, 

след което може да грундирате и боядисате.Разреждане Не се разрежда

Не допускайте смесване на PROTECTA 

CORROSTOP с алуминий (Сребърен феролит), 

цинк, магнезий и техните сплави – отделя се 

водород и съществува опасност от 

възпламеняване! 

Условия на 

нанасяне

Подходящи основи Неподходящи основи
Повърхности от черни метали Повърхости от цветни метали

Практически свойства Технически показатели
• Висока ефективност при отстраняване на ръжда;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Прониква дълбоко в корозиралата повърхност и преобразува 

ръждата;               

• Защитава трайно от последващо образуване на корозия.                                                                                                                                                                                                           

• Намалява времето за обработка на повърхностите;                                                                                                                                                                                                                                     

• Без необходимост от пясъкоструене и шкурене за почистване 

на повърхностите;                                                                                                                                                                        

• Нанасяне без нужда от разреждане;                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Нетоксичен.

Външен вид(след разбъркване)
Хомогенна течност без 

механични примеси

Плътност, kg/L 1,02 – 1,15

Съдържание на летливи 

органични вещества (VОС) в 

готов за употреба продукт, g/L, 

max

780

Изсъхване на допир -
Цветове

От безцветен до бледожълт цвят.
Нанасяне на втори слой -

Техническо описание 

ТС-ОРГ-0058

Архитектурни

Protecta CorrostopСъпътстващ

Интериор/Екстериор

Protecta Corrostop е предназначен за отстраняване на ръжда от всякакви повърхности от 

черни метали: врати, огради, парапети, метални покриви, резервоари и др. Продуктът 

неутрализира корозивния процес, прониква в ръждата, реагира с нея и преобразува 

железните оксиди в стабилен и неразтворим, сив , метално органичен комплекс. 



„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва 

потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта 

правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. 

С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, 

както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или 

полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.‘‘

Съхранение Мерки за безопасност

Съхранявайте продукта в закрити, сухи и предпазени от 

слънчеви лъчи складови помещения, при температура от 5°С 

до 30°С.

PROTECTA CORROSTOP се класифицира като запалим и 

корозивен продукт. 

При използването му трябва да се спазват изискванията за 

противопожарна безопасност и производствена хигиена. 

Да се избягва контакт с кожата и очите. Да се съхранява 

под ключ и далече от достъп на деца. 

При необходимост – справка с Информационния лист за 

безопасност. 

Срок на годност

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена 

опаковка. 


