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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Rustløsner af høj kvalitet, smørevirkning – 
takket være den seneste additivteknologi (OMC 
2-teknologi)

Høj kapillaraktivitet
Optimale krybeegenskaber sikrer enestående gennemtræng-
ning og omfattende rustfjernelse

Indeholder væske, meget effektiv, organisk 
molybdænforbindelse OMC2
• I modsætning til produkter, som indeholder faste smøre-

midler, såsom MOS2, bundfælder OMC2 ikke i større 
beholdere

• Friktion mindskes
• Fremragende smøreeffekt ved udglatning af metalover-

fladen
• Sikrer permanent velkørende forbindelser

Korrosionsbeskyttelsesadditiver giver optimal 
beskyttelse
Giver langvarig beskyttelse mod yderligere korrosion

Harpiks- og syrefri

Silikonefri

Kompatibel med gummi og plast

Rustfjerner Rost-Off Plus

Min. temperaturforhold -10 °C
Maks. temperaturforhold 140 °C
Kemisk basis Mineralsk olie
Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Syrefri Ja

Art.nr. 0890 200 0890 300 0890 300 1 0890 200 004
Stk. pr. pk. 1 1 1 1 / 12
Indhold 0,3 l 5 l 20 l 400 ml
Beholder Spraydåse Dunk Dunk Spraydåse
Kinematisk olieba-
sisviskositet 16,5 mm2/sek. 16,5 mm2/sek. 16,5 mm2/sek. 16 mm2/sek.

Betingelser for 
oliebasens visko-
sitet

ved 40 °C ved 40 °C ved 40 °C

Silikonefri Ja Ja Ja
AOX-fri Ja
Harpiksfri Ja Ja Ja
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

##keep##

Tilbehør for Betegnelse Art.nr.

0890 300 Hane med DN 45-gevind Hane til 5 l og 10 l plastbeholdere Hane til 5 l og 10 l plastdunke med et DN 45 
gevind 0891 302 01

0890 300 1 Beholderoverfladebehandling ORSY®protec 0891 870 77

Anvendelse

Til at løsne meget rustne og oxiderede skrueforbindelser på personbiler, lastbiler, landbrugs- og entreprenørmaskiner, aggre-
gater og enheder

Instruktioner
##keep##

Sprayes på de dele, der skal behandles, og lad det virke kortvarigt. Ved genstridige forbindelser gentages påføringsprocessen, 
og arbejdstiden forlænges om nødvendigt.

Bemærk

• Fjern straks overskydende materiale eller stænk på følsomme og malede overflader.
• Harpiks- og syrefri
• Silikonefri

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et 
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller 
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer og forbedringer.


