
Rusty penetrant
Kiire toimega mitmeotstarbeline rooste eemaldus ja leotusaeine, millel on niiskust tõrjuvad 
grafiitosakesed.

T/N Toode S/C Pakend

86726 Rusty Penetrant ES SRP 500 ml aerosool Easy straw otsik
83726 Rusty Penetrant SRP 400 ml aerosool

Kasutamine

Rusty Penetrant on just loodud selleks, et see läbiks rooste väga kiiresti. Pärast läbimist jätab määrdekihi.
Rusty Penetrant on silikoonivaba ja seda on ohutu kasutada keretöökodades. See eemaldab väga hästi 
heitgaasitoru mutreid, kollektori mutreid, pidurduskomponente ning muid komponente, kus niiskus ja/või 
kuumus kahjustavad mutrit või polti.
Rusty Penetrant on väga kasulik koos Anti Seize Grease-ga, kuna nii pääseb ligi raskesti ulatuvatesse 
kohtadesse, nt heitgaasi osa poltidesse. Mutri liigutamiseks kasutage Rusty Penetranti, siis pange Anti 
Seize Grease'i roostestunud pinnale nii, et see ei nihkuks. 
Rusty Penetrant avastab ka põllumajandussektori vajadustele, kuna seal jäetakse masinaid pikaks ajaks 
äärmuslikesse tingimustesse seisma.

Omadused ja eelised

• Eemaldab rooste kiiresti – säästab aega
• Sisaldab grafiiti – jätab määrdekihi, et vähendada ,,poldi
nihkumise“ võimalust
• Murrab kinnitunud rooste – osasid saab taaskasutada
• Mugav aerosool – 360 kraadi pihustamis raadius
• Silikoonivaba – ohutu kasutada keretöökodades

Kasutusjuhend

1. Enne kasutamist loksutage pudelit korralikult.
2. Eemaldage liigne rooste osadelt ja kandke ühtlaselt Rusty Penetrant pinnale.
3. Laske tootel imbuda, seejärel võtke osad lahti.



Tehniline teave

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või 
saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Sisaldus:  Madala viskoossusega vedelik 

Alusmaterjal: Grafiit 

Värvus: Must

Säilivusaeg: 30 kuud

Tollilõivukood: 3403 1910 

VOC: 643 g/l

Accessories:

Tihedus 0,731

Temperatuuritaluvus:

Pidev: pole määratud

Ajutine: pole määratud
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