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Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za 
spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo 
formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném 
místě nebo vzorku. 
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Specifický gel k odstranění rzi z kamene a železa 

 
 
 
 

Popis přípravku 
RUST REMOVER „Požírač rzi“ je gelový produkt, speciálně složen pro snížení skvrn rzi a plísní 
na materiálech, jako jsou mramor, žula, vápenatý kámen, břidlice, terakota a keramika. 
Neobsahuje žádné kyseliny, a také, na rozdíl od podobných výrobků, může být bezpečně 
použit na leštěný mramor bez zničení jeho lesku.  
RUST REMOVER působí rychle a odstraňuje rez bez námahy. Přípravek neničí ocel, železo ani 
hliník a může být tedy použit i k odstranění rzi z kovů.  
 

Technické údaje 
Fyzikální stav   Gel 
Barva    Transparentně žlutá 
Zápach    Charakteristický s parfémem 
Měrná hmotnost při 20 °C  1,05 ± 0,02 Kg/lt 
Rozpustnost ve vodě  Rozpustný v každém poměru 
pH    7,5 ± 0,2 
Biodegrabilita   Není uvedeno 
Skladování při 20 °C  Po dobu 24 měsíců v původním balení 
        

Instrukce k použití 
Předem si navlhčete povrch čistou vodou. Poté naneste špachtlí 5 mm silnou vrstvu RUST REMOVER na skvrnu od rzi, která má 
být odstraněna. Jakmile je přípravek rovnoměrně nanesen, nechte jej pracovat. Změní svou původní barvu ze žluté na 
neprůhlednou tmavě nachovou. Toto zbarvení ukáže, že reakce nezbytná pro odstranění rzi nastala správně.  
Doba aktivace RUST REMOVER se může značně měnit. Závisí to na materiálu, na který je přípravek použit. Obecně platí, že u 
materiálu s lesklým povrchem je potřeba počítat s delším čekáním.  
V každém případě se doporučuje přípravek předem vyzkoušet kvůli určení správného času aktivace. Jakmile proběhne reakce 
doporučuje se nenechávat RUST REMOVER na ošetřovaném materiálu déle než 10 minut, abyste se vyhnuli reakcím výrobku, 
který může proniknout do materiálu.  
Opláchněte velkým množstvím vody a je-li potřeba, opakujte postup ještě jednou. Větší plochy lze opláchnout vodou pod 
tlakem. (tlakovým čističem) 
 

Aplikační nářadí 
 

    
Špachtle Štětec 

 



Zastoupení pro ČR a SR: Floortech Trade & Services s.r.o. K poště 472, 252 67 Tuchoměřice 
Tel.: +420 273 13 23 13   Internet: www.bellinzoni.cz   e-mail: info@bellinzoni.cz 

Rev. 07/2017 

 

ODSTRAŇOVAČ RZI – RUST REMOVER „Mangiaruggine“                         
 

 

Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za 
spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo 
formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném 
místě nebo vzorku. 

Mangia Macchia 
Strana 2 (celkem 2) 

  
 WE RESPECT NATURE - Máme úctu k přírodě 

 
Výrobce: BELLINZONI srl  Via Don Gnocchi, 4 – 20016 Pero (Milano) - Itálie 

Tel. +390233912133   Fax +390233915224   Internet: www.bellinzoni.com   e-mail: info@bellinzoni.com 

 

Doporučení k použití 
 

 V případě, že po první aplikaci skvrny úplně nevymizí, pokračujte v dalším nanášení. 

 Nenechávejte přípravek působit na ošetřovaném materiálu déle než 10 minut. 

 Přečtěte si pozorně doporučení natištěné na štítku. 

 Vždy si předem aplikaci na povrchu vyzkoušejte. 

Na světlých materiálech se může stát, že reakce RUST REMOVER se rzí vytvoří na materiálu světle růžové zbarvení, což je 
způsobeno absorpcí barvy kamením. 
Tento "stín" lze snadno odstranit čištěním povrchu přípravkem „Bělicí čistič“ VIP 10. 
 

Ošetřované povrchy 
Mramor, žula, pálená cihla, cement, břidlice, beton, neglazovaná keramika, kamenina, teraco a železo. 
 

Spotřeba 
Výrobek je určen k čištění mimořádně odolných skvrn, a proto by měl být nanášen pouze na poškozená místa. 
V případě běžných, větších znečištění používejte tekuté čistící přípravky (například ULTRA STRIPPER).    
 

Bezpečnostní postupy 
Pokud jde o správný pracovní postup, doporučujeme nahlédnout do BL, vydaných podle EU norem a sledovat místní 
bezpečnostní předpisy pro pracoviště. 
 

Balení 
10 nádob po 250 l; 15 nádob po 1 litru; 2 nádoby po 5 l; 1 kyblík o 25 litrech. 
 
Složení balení jsou polyetylénové lahve o vysoké hustotě (HDPE) pro použití, v souladu s místními 
a národními předpisy v současné době v platnosti, pokud jde o recyklaci. Balení je přizpůsobeno 
předpisům OSN pro vnitrozemskou dopravu (ADR) a po moři (IMO) Při přepravě s využitím letecké dopravy 
naleznete v aktualizovaných pravidlech (IATA). Pro další informace týkající se dopravy zkontrolujte bezpečnostní list. 
 

Harmonizované celní označení 
34.02.1900 
 

Ochranná známka a původ zboží 
BELLINZONI je registrovaná ochranná známka společnosti Bellinzoni. Zákon považuje ochrannou známku za formu majetku  
a jakékoli zneužití může být potrestáno dle zákona.  
Bellinzoni s.r.l. prohlašuje, že výrobek RUST REMOVER je vyroben v Itálii. 

 
 
 
 

 


