
Rust & Rur 
Oppdatert: 

02/2016 

Produkttype 

Konsentrert rensemiddel for rask og effektiv fjerning av rust og rustrenner, oksidering, rurrester, 

kalk og salter. Fri for saltsyre. 
 

Bruksområde 

Til bruk på propell, drev, glassfiber– og stålskrog, samt andre overflater av gelcoat og plast. 
 

Brukerveiledning 

For at Extreme Rust & Rur skal virke optimalt bør overflater være fri for olje, fett og smuss. 

Fjern derfor løse partikler, rur, skjell og lignende med høytrykk, børste eller skrape. Rengjør  

eventuelt med Extreme Universal Cleaner. Spray på eller bløtlegg tørr og klargjort overflate med 

bruksløsningen. La ikke produktet tørke inn under virketiden. Ikke rens varme overflater eller i  
direkte sollys. Best effekt oppnås ved en overflatetemperatur over 15°C. Ved lavere temperatur 

blir virketiden lengre. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å gjenta påføringen for optimalt 

resultat. Skyll renset overflate med rent vann. 
 

Dosering  

Produktet må uttynnes med vann før bruk. Ved bløtlegging maks 5 minutter før kontroll. Følg 

nøye med renseprosessen. Vis forsiktighet på aluminium og gulmetaller. Må ikke brukes på  

galvaniserte metaller. Produsenten tar ikke ansvar for skader som følge av feilaktig bruk. 

Ved fjerning av rust og rurrester, anbefales høyeste dosering som angitt i tabellen. 
 

 

 

 

 

Egenskaper 

Extreme Rust & Rur er et surt rensemiddel. Produktet bør brukes med stor forsiktighet på  

gulmetaller og aluminium. Må ikke brukes på galvaniserte metaller. Må ikke komme i kontakt 

med sterke baser. Skader ikke rustfritt stål slik saltsyreholdige produkter gjør. 
 

Sammensetning 

Sulfaminsyre 5-15% og fosforsyre 5-10%. 
 

Holdbarhet og lagringsbetingelser 

Tilnærmet ubegrenset holdbarhet. Må lagres frostfritt og over 10°C.  

Oppbevares i lukket originalemballasje og utenfor barns rekkevidde.  
 

Forpakning og GTIN-nr. 
 

1 ltr. Art.nr. 305-14-1         25 ltr.  

Kart. à 14 stk. Pall à 378 stk.     Art.nr. 305-1-25 

GTIN-13 F-pak. 7090012242058   Pall à 24 stk.  

GTIN-13 D-pak. 7090012247442 
 

Miljø– og produktinformasjon 

Produktet forventes å være bionedbrytbart. Det er betalt miljøavgift for denne emballasje.  

Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler.  

Produktet er registrert i Produktregisteret. 
 

Sikkerhetsforhold 

Se sikkerhetsdatablad og eller verneblad for Extreme Rust & Rur. 

 

For ytterligere informasjon. 

Se www.bergenkjemi.no 
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Skann QR-koden for 

sikkerhetsdatablad. 

Overflate Bronse Rustfritt stål, gelcoat og plast Aluminium 

Spray og bløtlegging 1:3 - 1:10 1:1 - 1:10 1:6 - 1:10 


