
RUST CONVERTER 

Een mineraal zuurvrije roestbehandeling, 

ontwikkeld om corrosie te neutraliseren op 

ferro-metalen en componenten, fungeert als 

primer coating. Kan overschilderd worden. 

P/N S/C Verpakking 
86277 14/15 KRC 500 ml 

Voordelen & Eigenschappen 
•Niet giftige emulsie voor het behandelen van roestirige oppervlaktes
•Neutraliseert het corrosie proces. Bij het drogen ontstaat een harde onoplosbare Acryl coating
•Door de lage viscositeit is het eenvoudig aan te brengen dmv kwast/roller of verstuiver
•Primer coating is overschilderbaar met de meeste standaard verven
•Minimale voorbereiding vereist- kan op vochtige ondergronden aangebracht worden
•De harde water afstotende coating beschermd de ondergrond tegen weersinvloeden

Toepassingen 
Een fijne afwerking is niet vereist na corrosie behandeling met Rust Converter.  
Voorbeelden: automotive, aanhangwagens, landbouw, commerciële voertuigen, zoutstrooiers, 
zware bouwmachines, metalen constructies, balustrades, tanks, ballast en lading, bruggen, raam 
richels, booreilanden, stalen schepen en pontons, luiken - alle plaatsen waar metalen en 
onderdelen in zoute atmosfeer en extreme weersomstandigheden beschermd moeten worden 
tegen corrosie 

Instructies 
1. De te behandelende oppervlakte moet vrij zijn van olie, vet, loszittend roest en verf. Gebruik

hiervoor ABS // SC+. Zout dient verwijderd te worden met een geschikt reinigingsmiddel en
zuiver water

2. Aanbrengen met kwast,roller of verstuiver. Alle verroeste oppervlakken dienen gedekt te zijn.
Afhankelijk van de staat van het oppervlak kan het nodig zijn meerdere lagen (3) aan
te brengen zodat alles volledig gedekt is.  Wacht minstens 1 uur alvorens een tweede laag
aan te brengen.

3. Wanneer de Converter in contact komt met roest, zal de vloeistof reageren en een blauwe
film  vormen, het product wordt omgezet in een stabiel, ferro, organisch complex.

4. Handdroog na 15-45 minuten. Gedurende het drogen mag de coating niet nat worden.
Laat de Converter coating 24 uur uitharden voordat je een deklaag aanbrengt.

5. Bij het aanbrengen van een natte laagdikte van 50-100 micron heeft men 10–15 m²/liter nodig.

Compatibiliteit testen vóór gebruik.

6. Borstel en verstuiver na gebruik uitwassen

DS663 
Hints & Tips 
Gebruik een niet-metalen container  om  vervuiling 
van het product te voorkomen  tijdens het 
aanbrengen van de Roest Converter met een kwast 



Technische Informatie 

Part number:  86277               bewaartemperatuur : +10 tot + 35°c  

Levensduur:  18 Maanden                                        beschermen tegen vrieskou 

Verkoopeenheid: Per stuk                Temperatuurbestendigheid : -50 tot + 50°C bij 

Verpakking:  500ml fles + Verstuiver     uitgeharde coating geen vlampunt 

Label codes:  14 + 15 

Douanecode:    3209 1000 

Gebruikstemperatuur: 5-35 °C 

VOS:  36g/l 

Uiterlijk:  Witte vloeistof 

 

 
Aanverwante 
Producten 

DS663 

Rust Remover, Rusty Penetrant 

Veiligheids- & Gezondheidsinformatie 
 

Dit product is niet onderworpen aan de identificatievoorschriften uit hoofde van 
 EG-richtlijnen en de verordening inzake gevaarlijke stoffen. 

 
Veiligheids- & Gezondheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en voor professioneel gebruik. 

S24/25 Contact met huid en ogen vermijden. 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Kent  Belux sprl/bvba of Kent Nederland B.V. 

Kent Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

KENT Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van 

onze producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. 

De richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

KENT Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 2   

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

KENT Nederland B.V. 

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 

KENT Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

Tel: +31 85-4868360 –Direct:  +31 85-4868364 - Fax: + 31 85-4868369 

 

RUST CONVERTER 


