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Всички данни, посочени в листа с продуктова информация са необвързващи и се базират на нашия опит. Производителят и 
вносителят на продукта не носят отговорност за неправилна употреба. Препоръчва се предварителен тест на продукта 
върху незабележимо място.  Запазваме си правото на технически корекции. Следвайте инструкциите за безопасна работа. 
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Продуктова Информация  

   
Pelox FR-D 50 – почистване на цели повърхнини 
Pelox FR-D 50 – Surface Cleaner 
Арт. Нр. 310020 

Описание:  

Препаратът отстранява замърсявания, масла и мазни остатъци, както и 
петна от ръжда и корозия. Видимо изсветлява и подобрява  почистената 
повърхност. Подготвя повърхностите за байцване и пасивиране. 

• Киселинен продукт за почистване на неръждаема стомана 
• Дълбоко проникване в порите на метала, отличен почистващ ефект 
• Визуално подобрени повърхнини, без петна от ръжда или обработка 

 

Дозировка и начин на приложение:  

Препаратът може да се нанася чрез пръскане с пулверизатор или помпа с ниско 
налягане (мах. 4 bar) , също и на ръка или чрез потапяне на детайлите. 
Минималното време на взаимодействие при неръждаемите стомани е 15 
минути. Препаратът се изплаква обилно с вода, при големи повърхности е 
препоръчително със струя с високо налягане (130-150 bar). 

 

Материална съвместимост: всички неръждаеми стомани, оптимално за 1.4301 (304)  
Работна температура: 15-22 ⁰ С   Време за реакция: 15-25 min 
Разход на продукта: 1 кг = 8-12 m² 
 
 
Внимание: Продукта не се съхранява близо до източници на топлина. Не се работи под пряка 
слънчева светлина. Да се съблюдават правилата за безопасност при работа и указанията върху 
етикета. Да се носи предпазно работно облекло. 

Важно: Отпадната вода се неутрализира, преди попадане в канализацията. Да се 
съблюдават законовите изисквания. 
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Продуктова Информация 
   
Pelox FR-D – препарат за почистване на цели повърхнини 
Pelox FR-D – Surface Cleaner 
Арт. Нр. 310020 

 

Пример:  
Дебелина на материала – 6 мм.  
Стомана - 1.4301 (304) горещо валцована 
Произход на замърсяването: Масла, отпечатъци от пръсти, емулсия за пробиване, отпечатъци 
от работни обувки, ръжда, петна от обработката 
Време на взаимодействие: 20 мин 
Разход на препарат: 8 m²/kg 
Резултат: оптически изсветлена, матирана и изравнена повърхност 

 

 


