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1. Allmän beskrivning 

Evapo-Rust® är ett kraftfullt, giftfritt rostborttagningsmedel för snabb och effektiv restaurering. Den unika 

formeln är speciellt utformad för att ta bort rost utan att skrubba eller slipa. Tack vare 

blötläggningsmetoden är den lätt att använda. Evapo-Rust® är inte bara mycket effektivt för att ta bort 

rost, det är också säkert att använda och miljövänligt eftersom det är en vattenbaserad, biologiskt 

nedbrytbar produkt.  

 

2. Egenskaper 
 Kraftfull formel som klarar även den tuffaste rosten 

 Enkel att använda 

o RTU: Redo att användas 

o Man behöver inte skrubba eller slipa 

o Blötlägg och låt produkten göra magi 

 Säker att använda 

o Ej giftig och fräter inte  

o Inga ångor eller dålig lukt, ej brandfarligt, inga VOC 

o Skadar inte rostfritt stål, säkert på andra metaller (koppar, aluminium, rostfritt stål  …) 

o Påverkar inte plaster (PVC, PU, PS, PC, ABS och HDPE), PVC, gummi, vinyl, kläder, viton och de 

flesta färger 

 Miljövänligt: 

o Lätt biologiskt nedbrytbart (68,9 %) enligt OECD 301B. 

o Vattenbaserat 

o Återanvändbar: produkten kan användas flera gånger (högst 5 gånger) beroende på mängden 

rost 

 

3. Tillämpningar 

Evapo-Rust® är ett mycket kraftfullt rostborttagningsmedel med ett brett användningsområde. Den 

rostade metallen måste blötläggas i rostborttagningsvätskan. Eftersom det finns rost överallt omkring oss 

kan olika användningsområden hittas inom industrin, fordonsindustrin och konsumentmarknaden. 
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 4. Anvisningar 

1. Rengör föremålet i förväg om det är smutsigt eller oljigt. 

2. Skölj föremålet noggrant och doppa det helt i EVAPO-RUST®. 

3. Fortsätt att blötlägga tills all rost avlägsnats, föremål som är mycket rostiga kräver längre 

blötläggningstid. Beroende på rostens svårighetsgrad ska det rostiga föremålet ligga i blöt i 6 till 24 

timmar.  

4. När rosten avlägsnats ska föremålet sköljas med vatten och torka. 

5. För optimalt resultat ska föremålet skyddas med en korrosionsskyddsprodukt eller en färg från CRC. 

 

Anmärkningar: 

 EVAPO-RUST® kan användas vid temperaturer under 15 °C men rengöringstiden blir längre.  

 Varmare temperaturer (högst 50 °C) förbättrar rostborttagningsförmågan. 

 Förvaras svalt (över 0 °C) och torrt.  

 Total rostborttagning = 1 l tar bort cirka 50 g torkad rost. 

 Alla använda (och oanvända) produkter ska betraktas som ofarligt avloppsvatten. Kontrollera 

lokala bestämmelser om avloppshantering. 

 

5.Typiska produktdata  

Underlag: Vattenbaserad neutral lösning 

Färg: Genomskinlig till gul 

pH:  5 - 6 

Flampunkt: Ingen flampunkt  

 

6. Förpackning 

33399  Volym 1 liter  

33400  Volym 5 liter 

33401 Volym 20 liter 
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All information i den här publikationen är baserad på serviceerfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora 
mängden utrustning och förhållanden som finns och den oförutsägbara mänskliga faktorn rekommenderar vi att våra produkter 
testas på plats före användning. All information tillhandahålls i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. 

Det här tekniska databladet kan redan ha reviderats av skäl som lagstiftning, tillgänglighet av komponenter och nyförvärvade 
erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av det här tekniska databladet skickas till dig vid förfrågan eller finns på vår 
webbplats: www.crcind.com.  

Vi rekommenderar att du registrerar dig på den här webbplatsen för den här produkten så att du kan få alla kommande 
uppdaterade versioner automatiskt. 

 

Datum: 28/03/2022 


