
   
 
 

 
Utsetter flashrust inntil 70 timer 

 

 

En miljøvennlig passivator som kjemisk forandrer den aktive metalloverflaten til en mye mindre 
reaktiv tilstand. Overflatekorrosjon kan oppstå når våte flater reagerer med atmosfærisk 
oksygen. Dette resulterer ofte i dannelsen av flashrust, som kan elimineres ved bruk av 
HOLD * BLAST. Produktet passiverer overflaten for å stoppe dannelsen av overflaterust i lange 
perioder, ofte flere dager. 
 

 

BESKRIVELSE En konsentrert organisk kjemi som blandes med vann. Et bio-nedbrytbart 
produkt og etterlater ingen film eller gir ingen negativ effekt på vedheft. 

ANVENDELSE Blandes med vann 

BLANDINGSFORHOLD I svært fuktige miljøer, med overflater forurenset med lavt saltnivå, skal 
1:50 fortynningen være tilstrekkelig. Ved lav luftfuktighet og lavt saltnivå 
kan fortynningsforholdet være lavere (for eksempel 1:100). Test på et lite 
område og juster fortynningsgraden til de ønskede resultatene oppnås 
 

KRAV Mange spesifikasjoner krever ingen flash rust. Dette produktet vil bidra til 
å møte det spesifikasjonen. 

PÅFØRING Førskjellige metode kan benyttes (Se veiledning) 
Det anbefales påføring med høytrykkrenser, minimum 100 BAR. På 
vertikale flater anbefales det at arbeidet starter øverst og går nedover. 

VARIGHET Normalt utsettes flashrust i ca 72 timer eller lenger. Utsettes overflaten 
for regn, damp eller kondensering vil det allikevel holde overflaten 
rustfri. 

 

RENGJØRING AV UTSTYR Skyll med rent, ferskvann. Det er ikke nødvendig å bruke hele innholdet. 
Delvis fylte beholdere skal lukkes tett. 

FARGE Fargeløs, en-komponent 

HOLDBARHET 36 måneder pH 10,8 (+/- 0,2) 

ANVENDELSESTEMPERATUR +2 –  +100 C 

EMBALLASJE 5 og 55 gallon (19 og 208 liter)   

BRENNBARHET Ikke brennbar 

OPPBEVARING Uten direkte sollys 

LUKT Svakt behagelig lukt. Ingen VOC 

GARANTI CHLOR RID International Inc. garanterer at dette produktet er identisk i 
kjemisk og Fysiske egenskaper fra batch til batch innenfor 
spesifikasjonsgrensene for råmaterialene som brukes i deres 

SIKKERHET • Oppbevares utilgjengelig for barn 

• Skal ikke blandes med andre kjemikalier 

• Se sikkerhetsdatablad for alle forholdsregler før bruk. Kun 
profesjonell bruk. 

OPPRINNELSE Produsert i USA 
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HOLD*BLAST 

Opplysningene gitt er kun indikative og er gitt ut fra vår beste kunnskap, på grunnlag av praktisk erfaring 
og utprøvning. Vi har ikke kontroll over forholdene og metodene for håndtering, oppbevaring, bruk og 
avhending av produktet, og dette er derfor ikke vårt ansvar. Av disse og andre grunner påtar vi oss intet 
ansvar for tap, skade eller kostnader som forårsakes av eller som på noen måte er knyttet til håndtering, 
lagring, bruk eller avhending av produktet. Eventuelle krav med hensyn til mangler må fremsettes innen 
3 måneder etter at varene er mottatt, med angivelse av partinummer. Vi forbeholder oss retten til å 
endre resepten dersom råstoffets egenskaper endrer seg.  
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