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Trawiący środek do czyszczenia DERUSTIT 4023 
do czyszczenia natryskowego lub do nanoszenia pędzlem 

 
 

OPIS PRODUKTU I ZAKRES STOSOWANIA 
 

Opis: Wodny roztwór kwasu fosforowego, fluorków i substancji powierzchniowo czynnych 
Przeznaczenie: Czyszczenie/odtłuszczanie/odrdzewianie stali nierdzewnej z lekkim efektem trawienia, 

może być również stosowany do elementów elektropolerowanych 
Zastosowanie: Powierzchnie ze stali nierdzewnej, a dla blach cienkościennych efekt zmatowienia 

Tytan i aluminium są lekko wytrawiane - widoczne przez wydzielanie wodoru po kilku 
minutach, uzyskuje się jedwabiście matowe, metalicznie czyste powierzchnie 

Aplikowanie: Pędzel (kwasoodporny) lub urządzenie natryskowe  
Zalety: • przyjazne dla środowiska czyszczenie tam, gdzie normalne trawienie nie jest możliwe 

• nie wydzielają się szkodliwe gazy 

• nie atakuje nienaruszonych powierzchni stali nierdzewnej przy normalnym czasie 
ekspozycji 

• poprawia jakość powierzchni bez wad trawienia kwasem 
fluorowodorowym/azotowym 

• łatwo usuwa pozostałości ferrytów 

• pasywuje powierzchnię 
Dostępne opakowania: Pojemnik 2 kg / kanister 15 kg oraz 35 kg 

 

INSTRUKCJE PROCESOWE 
 

Ogólne instrukcje: Proszę zwrócić uwagę na kartę charakterystyki i instrukcje procesowe.  
Czas ekspozycji i wyniki zależą od różnych czynników. Zalecane są praktyczne testy  
z przykładowymi częściami w celu ustalenia optymalnych parametrów. 

Przygotowanie Dobrze wstrząśnij przed użyciem lub dobrze wymieszaj plastikowym mieszadłem! 
Do zastosowań zanurzeniowych i do aplikacji natryskowych, przygotować roztwór 
wodny o stężeniu od 3 do 10%.  

Użycie: Nałóż produkt równomiernie lub zanurz obrabiany przedmiot.  
Czas ekspozycji: W optymalnej temperaturze od 22 do 25°C, zwykle od 5 do 30 minut. W przypadku 

powierzchni polerowanych lub elektropolerowanych należy monitorować czas 
ekspozycji.  

Dalsze postępowanie: Obrabiane elementy płukać wodą, aż popłuczyny będą miały odczyn obojętny,  
a na powierzchniach nie będzie pozostałości kwasu. Uwaga: Użyj wody o twardości 
<10° dH, aby zminimalizować plamy po wodzie i powstawanie osadu wapiennego! 

Dodatkowe informacje: Nie realizować procesu w wysokiej temperaturze oraz pod bezpośrednim  
działaniem promieni słonecznych. 
 

 

INFORMACJE O NIEBEZPIECZEŃSTWACH I ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA 
 

Generalne instrukcje: Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 
Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe  
w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu. 

Klasyfikacja: UN 1760 MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (KWAS FOSFOROWY) 
8 (6.1), grupa pakowania III  

Niebezpieczeństwo 
Działanie żrące (GHS05) 

Informacje o magazynowaniu:  Produkt należy przechowywać w zamkniętym oryginalnym pojemniku z wyłącznym 
dostępem dla specjalistów.  Miejsce do przechowywania musi być dobrze 
wentylowane i pokryte powłoką podłogową dopasowaną do składników produktu. 
Przechowywanie z uwzględnieniem krajowych i lokalnych przepisów. Unikaj ciepła i 
światła słonecznego. Temperatura przechowywania: 5-25°C.  
Okres ważności: 24 miesiące.  

Sprzęt ochrony osobistej:  Kwasoodporny sprzęt ochronny zgodny z kartą charakterystyki. 
Powietrze odlotowe: Zapewnić dobrą wentylację i wyciąg powietrza w miejscu pracy.  
Ścieki / utylizacja:  Produkt i woda płucząca nie mogą przedostać się do kanalizacji bez obróbki. 

Produkt i wodę do płukania należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 
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