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Derustit 4020/4120 

T – Паста за 

баицване 

Стандартна/Tурбо 

 
 
 

1.ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА И ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Описание : Паста, състояща се от водороден флуорид (флуороводородна киселина), 

водорен нитрат (азотна киселина) и техните соли. 

Приложение : Баицване на заваръчни шевове 

Подходящ за : заваръчни шевове и други, преминали термична обработка участъци от 

неръждаема стомана 

Употреба : четка за баицване (киселинно-устойчива) 

Предимства : спестява време - Derustit 4120Т ( баицването може да се прави на по-

малко от 10 минути) 

Разфасовки : пластмасова опаковка (2кг. – 4 опаковки в една картонена кутия ) 

 

Видове : 

Derustit 4020  - паста за баицване "Стандарт" за температура на околната среда между 

прибл. 22 и 25 ° C 

Derustit 4120T - паста за баицване "Турбо" за отстраняване на котления камък, при 

разяждане, за силно блестящи повърхности. 

Специални продукти могат да бъдат разработени в съответствие с изискванията на 

клиента. 

 

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

 

Основни инструкции : Моля спазваите инструкциите за безопасност и инструкциите за 

употреба. Резултатите от прилагането на продукта се влияят на различни фактори. 

Препоръчва се изпробване на продукта върху мостри за определяне на оптималните 

параметри. 

Подготовка : Почистете участъците от масло, грес, заваряване, покрития и 

лепила.Разклатете добре преди да нанесетепастата или разбъркайте старателно с 

пластмасова пръчка. 

Употреба : Нанесете равномерно покритие около 2 мм. 

Време за реакция : от 30 до 120 минути при оптимална температура на околната среда 

между 22-25 ° C.(Когато използвате Derustit 4120T по-малко от 10 минути).В случай на 

температурна разлика от + / -10 ° C, времето за реакция може да бъде наполовина или 

два пъти по-малко. 
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Допълнителна обработка: Внимателно изплакнете третираните участъци с вода, докато 

водата не стане чиста, а повърхностите не съдържат вече киселина. 

Забележка : Използвайте вода с твърдост < 10° dH, с цел да се изчистят евентуалните 

петна от водата или устатъци от котлен камък.  

Допълнение : Не използвайте при високи температури или в пряк досег със слънчева 

светлина. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАСНОСТИ И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

Основни инструкции : Потребителят е отговорен за спазването на законовите 

разпоредби.В случай на неправилна употреба, Derustit не носи отговорност за 

евентуални щети. 

Класификация : UN2922 Корозивен течност, токсична, n.o.s. (флуороводородна 

киселина и азотна киселина), 8 (6,1) II, T (токсични) и T + (силно токсичен) / C 

(корозивни). 

Информация за съхранение : Да се съхранява в плътно затворена оригинална опаковка 

и да е недостъпно за неупълномощени лица. Уверете се, че съхраняването е 

съпроводено с добра вентилация и подово покритие, която е адаптирана към съставките 

на продукта. Да се съхранява в съответствие с националните и местни разпоредби! Да 

се пази от топлина и слънчева светлина. Съхранение на температура: 0 до 30 º C. 

Годност :  12 месеца 

Заащитно облекло : Да се носи подходящо киселинно-устойчиви предпазни средства и 

дихателна защита, както е описано на информационния лист за безопасност. 

Отпадъчни води / изхвърляне : Продуктът и остатъците от него, както и водата, в която 

се изплаква, не бива да се хвърлян в канализационната система. 

 

 

 

Важно : Преди употреба, рабъркайте пастата добре, за да се получи гъста 

консистенция! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


