
Rusty penetrant
Een snelwerkend, veelzijdig roestpenetreermiddel met grafietdeeltjes om vocht te verdringen

Art.nr. Product S/C Verpakking

86726 Rusty Penetrant ES SRP 500 ml spuitbus tweevoudige spuitnozzle
83726 Rusty Penetrant SRP 400 ml spuitbus

Toepassing

Rusty Penetrant is speciaal ontwikkeld als een zeer snelwerkend roestpenetreermiddel – zodra het is 
ingedrongen, laat het een smerende film achter.

Rusty Penetrant is siliconenvrij en veilig voor gebruik in schadeherstelbedrijven.  Het is bijzonder goed in het 
losmaken van uitlaat- en spruitstukmoeren, ophangingsonderdelen en alle andere onderdelen waar vocht 
en/of warmte invloed hebben gehad op het vastroesten van een moer of bout.

Rusty Penetrant is ook bijzonder handig in combinatie met Anti Seize Grease voor moeilijk te bereiken 
plaatsen zoals uitlaatbouten.  Gebruik Rusty Penetrant om de moer los te krijgen, spuit daarna Anti Seize 
Grease op blootgestelde delen van verroeste draad opdat de moer over de sterke oxidatie kan losgedraaid 
worden. 

Rusty Penetrant is ook het antwoord op de vraag van de agrarische markt, een sector waar machines lang 
stilstaan in extreme condities.

Voordelen & Eigenschappen

• Snelwerkende roestverwijdering – tijdbesparing
• Bevat een hoog grafietgehalte – laat een smeerfilm 

achter die de kans op afbrekende moeren vermindert 
• Lost roest op – onderdelen kunnen worden hergebruikt 
• Handige spuitbus – geen verspilling of geknoei hetgeen

we zien bij bulkverpakkingen 
• Siliconenvrij – veilig voor schadeherstelbedrijven

Instructies

1. Goed schudden vóór gebruik.
2. Verwijder het teveel aan roest en gebruik royaal Rusty Penetrant.
3. Laat indringen en demonteer de onderdelen.



Technische Informatie

Algemene info: 

Consistentie:  Vloeibaar, lage viscositeit

Basismateriaal: Grafiet
Kleur: Zwart

Houdbaarheid: 30 maanden

Douanetariefcode: 3403 1910 

VOS: 643 g/l

Relatieve dichtheid: 0,731

Temp.bestendigheid:

Continu: niet bepaald

Tijdelijk: niet bepaald
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KENT Nederland BV:  Breda Business Park II, Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SRL/BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux SRL/BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux SRL/BV en KENT Nederland BV handelen 
onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SRL/BV
Steenweg op Mechelen, 455
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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