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FeDOGEL - гел за премахване на ръжда 

 

Доставяни разфасовки, каталожен номер и  VPE 500 

мл бутилка 

Арт. №: 23543 VPE 12 
 

 
По-големи разфасовки за промишлено приложение 

се доставят по поръчка. 

 
 
 
 

Описание и свойства: 

 

Гел за бързо премахване на ръжда и обезцветяване на метални повърхности. Този разтвор с почти 

неутрално pH премахва ръжда и цветни петна от желязо, индустриална стомана, мед, месинг, хром и 

сребро. Благодарение на краткото време за реакция и високата ефикасност обезцветяването на 

металните повърхности настъпва само за няколко секунди, а ръждата - в зависимост от степента на 

корозия - се отстранява за период от 15 минути до 12 часа. 

За разлика от други налични на пазара продукти при FeDOGEL не е необходимо нагряване. 

Съдържанието на естествени съставки, без разтворители, гарантира екологично премахване 

на ръждата и щади околната среда. 

 
 
 

Приложение и инструкция за употреба: 

 

Почистете мястото на обработка, за да няма силикон, мазнини или масла. С четка нанесете FeDOGEL 

върху мястото на обработка. Оставете да действа в зависимост от степента на ръждясване. След това 

почистете основно с вода и изсушете. При необходимост повторете няколко пъти процедурата. След 

обработката повърхността е много активна и бързо може да бъде засегната отново от атмосферна 

корозия, ето защо трябва своевременно да се нанесе защитно средство. 

 
 

 
Предимства: 

 

• бързодействащ 

• с висока ефикасност 

• използва се при стайна температура 

• много добра течливост 

• екологичен, на основата на естествени съставки 

• почти неутрално ph (pH 4- 4,5) 
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• воден разтвор на сол  

• млечен гел 

• 36 % съдържание твърди вещества/тегл  

 

Инструменти за нанасяне:  

четка 

 
Технически данни: 

 
 

FeDOGEL е продукт на дружеството Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH и в сила са само 

основа воден разтвор 

съдържание 
на твърди 
вещества 

36% от теглото 

вискозитет 660 mPas (ISO 2555) 

плътност 1,3 г/см3 (DIN 12791 – ISO 649) 

разредител вода 

Указание за безопасност 

Преди употреба се запознайте с указанията за безопасност. Поискайте директно от нас 

информационния лист за безопасност. 

ВАЖНО! 
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неговите общи търговски условия. То не поема гаранция за свойствата на продукта и те трябва да се 

проверят от всеки потребител съгласно неговите изисквания. Информация, която липсва в тази листовка, 

не трябва да подтиква потребителя да използва продукта за специални цели и Fertan Korrosionsschutz  

Vertriebsgesellschaft mbH. 
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