
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROESTOMVORMER 
SPRAY 

BESCHRIJVING 

Roeststabilisator en grondlaklaag in één. Vormt 
door de unieke samenstelling een zeer sterk 
metaal-organisch ijzercomplex met ijzer en roest. 
Door het diep indringend vermogen en de zeer 
goede beschermende filmvorming biedt het een 
optimale laag voor verdere behandeling. 
Roestomvormer Spray bevat geen zware metalen 
en minerale zuren. 

TOEPASSING 

Toepasbaar op ijzer en (blank) staal en speciaal geschikt voor 
het herstellen van roestplekken op machines, voertuigen en 
andere metalen objecten. Vormt een uitstekende ondergrond 
voor de meeste laksystemen. 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 

• Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. 
Verwijder loslatende oude verfresten en roest met een 
staalborstel.  

• Dek de omgeving af en zorg dat de spuitbus op 
kamertemperatuur is (15°C - 25°C).  

• Schud voor gebruik de spuitbus gedurende twee minuten.  
• Houd 25-30 cm afstand tot het te spuiten object.  
• Breng het product aan in meerdere dunne lagen (ca.4), 

met tussenposes van 5 minuten of wacht 24 uur voor de 
volgende laag. Schud de spuitbus tussendoor regelmatig.  

• Spuit na het gebruik het ventiel schoon door de bus om te 
draaien en het ventiel in te drukken. Schuur voor het 
aflakken de uitgeharde roestomvormer licht op ter 
verbetering van de hechting.  

 

EIGENSCHAPPEN 

 

Verpakking:   500 ML 

Kleur:    licht bruin (verandert naar een donkerblauwe tot zwarte droge laag op  
    ijzer en roest) 

Glansgraad:   N.V.T. 



 
 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Theoretisch rendement: 2m2   per bus 
Laagdikte: Meerdere dunne lagen aanbrengen met tussenpauzes van 5 minuten, 

terwijl de verf nog nat is. Als er al delen ingedroogd zijn, wacht dan tot 
de verf volledig droog is en breng na 24 uur de volgende laag aan. 

Hechting: Uitstekende hechting, penetreert diep in de ondergrond 
Weervastheid: Roestwerend en roestomvormend 
Elasticiteit: Goed schuurbaar 
Buitenduurzaamheid: Roestwerend en roestomvormend 
Houdbaarheid: Zie onderzijde spuitbus 
Inhoud verpakking: 500 ml 
Kleur: Helder licht bruine vloeistof, verandert naar een donkerblauwe tot 

zwarte droge laag op ijzer en roest 
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