
 
 

PROFESSIONAL SURFACE FINISHING SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

RUST LUBE  
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri  posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

 

Popis výrobku 
RUST LUBE je univerzálny sprej na uvoľňovanie zhrdzavených spojov, 
odvodňovanie elektrických kontaktov, čistenie kontaktov, mazanie jemnej 
mechaniky a ochranu proti korózii. 
 
Oblasť použitia 
RUST LUBE sa používa na odhrdzavenie skrutiek čapov, matíc, armatúr a pántov, 
ďalej odpudzuje vlhkosť z elektrických kontaktov a vodičov, čistí a zaisťuje údržbu 
kontaktov, brzdových spojok, bovdenov a rôznych reťazí, maže hladké a lesklé 
povrchy jemnej mechaniky a chráni kovové povrchy proti korózii. Je vhodný aj na 
čistenie a mazanie zbraní. 
 
Výhody 

• Ľahké a rýchle použitie 
• Niekoľko funkcií v jednom spreji 
• Vysoký kapilárny efekt 
• Bezpečný pre väčšinu povrchov 
• Obsahuje uhlíkovo neutrálny hnací plyn GREEN PROPELLANT, ktorý je 

vyprodukovaný prirodzene s využitím odpadu. Nahrádza propán, bután a 
DME získavané z ropy a zemného plynu. 

 
Návod na použitie 

• Obsah riadne potrepte. 
• Aplikujte RUST LUBE na povrch a nechajte pôsobiť. 
• Pri väčšom znečistení nechajte prípravok pôsobiť dlhšie a aplikujte ešte 

raz. 
 
Fyzikálne vlastnosti  

Skupenstvo pri 20 °C Kvapalina 

Typ chemikálie Zmes kerozínu a rafinátu 

Vzhľad Bezfarebný 

Dynamická viskozita 1,2 mPa.s pri 25 °C 

Hustota 0,8 g/cm³ pri 20 °C (D4052) 

Elektrická vodivosť 0,062 pS/ m pri 20 °C 

Zápalná teplota > 200 °C 

Bod vzplanutia pár 56 °C 
 
Balenie 
RUST LUBE je dodávaný ako 500 ml sprej. 
 
Skladovanie 
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti (5 – 25 °C). 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. 
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov. 
 
Zdravie a bezpečnosť 
Tento informačný materiál nenahradzuje kartu bezpečnostných údajov. 
Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov RUST 
LUBE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


