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Derustit 4021 – с 

впръскване 

 
 

1. СВОЙСТВА 

 

DERUSTIT паста за баицване 4021 се използва за третиране на неръждаема 

стомана. Има много предимства, произтичащи от използванетона тази паста 

например: заварени области и общи повърхности се почистват едновременно, 

което води до отстраняване на замърсители, които биха могли да повлияят на 

устойчивостта на корозията върху метала. Няма ограничение за размера на 

производство, който може да бъде третиран с пастата. Пастата за пръскане 

спомага за намаляване на разходите за труд и материали, в сравнение с нанасяне 

с четка. Употребата на пастата за баицване,чрез впръскване спомага за 

премахване на нежелани замърсители, до които четката няма как да достигне. 

 

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Пастата за баицване 4021 обхваща аустенитна гама от неръждаема стомана и 

други висококачествени никелови сплави. 

 

 

3. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

DERUSTIT паста 4021 за баицване, може да бъде доставена с цветен индикатор, 

като трябва да се разбърка заедно с паста непосредствено преди пръскане. 

Разклащането няма да осигури ефективно смесване, затова за разбъркването се 

препоръчва употребата на електрическа машина за разбъркване с бъркалка от 

неръждаема стомана. Изсипете DERUSTIT пастата 4021 за баицване в спрей 

апликатор (попитайте DERUSTITза различни версии). Напръскайте с пастата 

цялата повърхност с максимално налягане от 6 бара. 

 

Не оставяйте продукта на пряка слънчева светлина или върху горещ метал 

! 

Времето, което е необходимо за достигане на добър резултат с DERUSTIT паста 

4021 за баицване чрез пръскане, обикновено е от 30 минути до 2 часа при 20 ° C 

Това време е напълно достатъчно, като след това цвета, който добива пастата 

след баицването е светло зелено. Пастата може да остане върху детайла за по-

дълго време, ако е необходимо, без никакъв риск от повреда на метала. Най-

добрият метод за работа с пастата е да се напръска върху късния следобед и да 

се изплакне на следващата сутрин. Препоръчително е да се изплакне спрей 

апликатора и всяко едно друго оборудване, което сте използвали, след прилагане 

на DERUSTIT паста за баицване 4021. 

1 кг. покрива 3-4 кв.м. 
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Остатъците от пастата трябва да бъдат измити със студена вода под високо  

налягане (130 бара). 

 

4. СЛЕД ТРЕТИРАНЕ 

 

Чистата повърхност от неръждаема стомана образува защитен слой оксид. 

Образуването на този слой може да се ускори чрез химическо пасивиране. Зза 

тази цел се препоръчва употребата на DERUSTIT 2016 – разтвор за пасивиране.  

 

5. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 

 

Отпадната вода след изплакването,  в резултат от използването на DERUSTIT 

паста за баицване 402, трябва да се неутрализира преди изхвърляне в 

съответствие с местните разпоредби. 

 

 

6. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

DERUSTIT 4021 съдържа флуороводородна и азотна киселина и предпазните 

мерки, затова при употребата му се взимат под внимание мерките при работа с 

киселинни разтвори. Ззадължително е носенето на защитно облекло, като 

ръкавици и очила, дихателно оборудване. Подробна информация можете да 

откриете в Брошурата за безопасност на продукта.  

 

7. ЗАБЕЛЕЖКА 

 

Информацията, съдържаща се в този информационен лист се базира на 

практически и лабораторни изследвания. Нашият технически отдел за 

обслужване на клиенти, е готов да предложи съвети за обработката на Вашите 

детайли, прилагането на продуктите на DERUSTIT и най-подходящите техники 

за това. Фирмата ни извършва почистване, баицване и пасивиране на Вашите 

детайли, с продуктите на DERUSTIT, на място. 

 

 

 

 
 


