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DERUSTIT PEITTAUSKEMIKAALIT JA TARVIKKEET

DERUSTIT 4020

Pastamainen Standardi- tuote pensselipeittaukseen.

Ravistettava hyvin ennen käyttöä tai sekoitettava esim. puulastalla. Tuotteen on annettava vaikuttaa
30 – 120 minuuttia huoneenlämmössä. Ei saa käyttää korkeissa lämpötiloissa tai suorassa auringon
valossa. Tuote levitetään n. 2 mm paksuudelta.

Käsittelyn jälkeen pestään pois vedellä (vähintään 120 bar).

Pakkauskoko: 4 x 2 kg, 15 kg ja 35 kg, kaikkia on varastossa.

DERUSTIT 4120 TURBO

Peittauspasta joka on nopeampi ja voimakkaampi vaikutteinen kuin 4020. Vaikutusaika jopa vain n.
10 minuuttia.  Tuote on tarkoitettu erittäin vaativille pinnoille.  Lopputulos on kirkkaampi kuin
4020:llä.

Pakkauskoko 4 x 2 kg, varastossa.

RUISKUPEITTAUSAINEET:

DERUSTIT 4021

Ruiskupeittausaine. Tarvittaessa laimennettavissa vedellä.

Pakkauskoko: 15 kg ja 35 kg varastossa.

DERUSTIT 4026

Ruiskupeittausaine joka soveltuu erityisesti korkeasti seostetuille mm. duplex ja super duplex (1.4462
ja 1.4501 )sekä Nikkeli- pohjaisille seoksille ja Hastelloy C22. Tuote on matalaviskoosinen, joten se
soveltuu myös käsiruiskuille. Voimakkaampaa kuin 4021 ruiskupeittausaine.

Käsittelyaika on huoneenlämmössä 15 - 30 min, korkeaseosteisille 60 – 120 minuuttia.

Pakkauskoko: 15 kg ja 35 kg, molempia on varastossa.

DERUSTIT 5050

Ruiskupeittausaine. Tarkoitettu erityisesti pahasti hapettuneille lämpökäsitellyille pinnoille.
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Pakkauskoko: 15 kg (varastossa) ja 40 kg.

VÄRI INDIKAATTORI:

Väri indikaattori toimitetaan erillisessä pussissa.  Pussin sisältö sekoitetaan peittausaineeseen ja
sekoitetaan esim. puutikulla. Pussillinen väri indikaattoria riittää n. 20 kg:lle peittausainetta.

Huom! Indikaattori ei kuulu automaattisesti mukaan, vaan toimitetaan erikseen pyydettäessä
veloituksetta.

ALLASPEITTAUSAINEET:

DERUSTIT 1234

Allaspeittausaine. Toimitetaan väkevöitynä, eli sekoitetaan veteen 1:1.

Sisältää fluorivety- ja typpihappoa. Käsittelyn jälkeen peitattava pinta pestään vedellä.

Pakkauskoko: 35 kg, 240 kg ja 1000 kg

DERUSTIT 1235

Allaspeittausaine, väkevöity tuote. Sekoitetaan veteen 1:2.

Pakkauskoko: 35 kg, 240, kg ja 1000 kg.

DENOX 44

Kemiallisia jäämiä pienentävä lisäaine allaspeittausaineille.

Pakkauskoko: 30 kg

PINTAPUHDISTUAINEET:

DERUSTIT 1622

Yleispuhdistusaine.

Pakkauskoko: 30kg, varastossa.

DERUSTIT 2084

Puhdistusaine joka soveltuu erittäin likaisille pinnoille joissa on jo vähän ruostetta.

Pakkauskoko: 35 kg, varastossa
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DERUSTIT 4023

Lähes peittausainetta vastaava puhdistusaine, mutta ei tarvitse vaaralausekkeita.  Soveltuu erityisesti
esim. uima-altaiden sekä muiden julkisten tilojen puhdistamiseen ja pintojen kiillottamiseen.
Soveltuu myös alumiinille.

Pakkauskoko: 4 x 2 kg, 15 kg ja 35 kg, kaikkia varastossa.

PASSIVOINTIAINEET:

DERUSTIT 2016

Passivointiaine. Tarkoitettu peittauksen jälkikäsittelyyn kun halutaan varmistaa kaikkien jäämien
poistuminen peitattavalta pinnalta.

Pakkauskoko: 10 kg, varastossa

PEITTAUSTARVIKKEET JA PEITTAUSRUISKUT:

DERUSTIT HS1500

Ruiskupeittauspumppu. Yhdistetään matalapaineiseen verkkoon, max. 6 bar.

DERUSTIT HS2200

Ruiskupeittauspumppu. Varustettu paineilmasäiliöllä.

PEITTAUSPENSSELI

Peittauspensseli peittauspastan levittämiseen.  2 ” pensseli, varastossa.

TEHDASTOIMITUKSET:

Toimitus suoraan asiakkaalle:

4 x 2 kg 75 pak = 600 kg

40 x 15 kg = 600 kg

16 x 35 kg = 560 kg


