
ROST STOP 
Αντισκωριακό αστάρι 

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Εφαρμόζεται σε χαλύβδινες επιφάνειες με υπολείμματα σκουριάς. Βασική επίστρωση για όλες τις κατασκευές. Σταματά και προστατεύει από τη σκουριά  
Οδηγίες χρήσης:  

Θερμοκρασία εργασίας ελάχιστο +5°C.  Προετοιμασία Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια εφαρμογής από σκόνη, λίπη. Αναμείξτε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. 

Αφαιρέστε τη σκουριά από χαλύβδινες και σιδερένιες τουλάχιστο 2 στρώσεις με βούρτσα ή ρολό. Χρησιμοποιήστε βούρτσα με πλαστικές ή μικτές τρίχες ή ρολό από 
σφουγγάρι ή με κοντό τρίχωμα 
Χρόνος ωρίμανσης: 1 ώρα (επιφάνεια εξωτερική, θερμοκρασία +20 C, μέγιστη υγρασία 60% 
Χρόνος επαναβαφής: 12 ώρες 
Αποθήκευση: δροσερό καλά αεριζόμενο χώρο  
Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά τη χρήση με νέφτι ή υποκατάστατο/ καθαριστικό πινέλων 
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών 
 
Υποκατηγορία ΠΟΕ A(θ)/Δ. Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ= 500 g/l (Oδ 2004/42/ΕΚ, Παρ ΙΙ) Μέγιστη περιεκτικότη-
τα σε ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος <500g/l 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη 
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  
Μακριά από παιδιά 

Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε. 
Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός/εξαερισμού/ φωτιστικός 
Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. 
Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
 
Τηλ Κεν Δηλητηριάσεων 210 7793777 

 

Περιεχόμενο 750 ml 
Περιεχόμενο 2,5 L 
 
Υπεύθυνος διάθεσης RENOVAT, 12χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τηλ210 68 27 105, Fax. 210 68 40 682, E-mail: info@renovat.gr, Web: www.renovat.gr 
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