
  | Technical Information / Selling Sheet  - NL 
Version 1/1200/NL 

 
 
 

www.propart-international.com 

RUST EX SPRAY  
SMEER EN ONDERHOUDSPRODUCTEN 

 Extreem kruipvermogen 

 Korte inwerktijd 

 Sterk roest oplossend  

 Met grafietsmering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING : 
RUST EX SPRAY kan uitstekend worden ingezet bij het 
demonteren van bouten, moeren, schroeven, 
scharnieren, antennes, uitlaten, sloten etc. welke zijn 
vastgeroest. Ook het reinigen en gebruiksklaar maken van 
vastzittend gereedschap gaat met Rust Ex uitstekend. 
Door het sterk penetrerende en vocht verdrijvende 
vermogen van dit product kan het worden toegepast op 
zeer moeilijk te bereiken plaatsen. Het geeft bescherming 
tegen slijtage en corrosie. 
 
TOEPASSINGEN : 
Het product is op alle metaalsoorten toepasbaar. Het kan 
dus ook worden toegepast bij gevoelige verbindingen, 
zoals stalen bouten in aluminium, om beschadigingen bij 
het losdraaien te voorkomen.  Omdat veel 
montagepunten vaak moeilijk bereikbaar zijn of zich aan 
de onderzijde van een object bevinden, is de 
aerosolverpakking voorzien van een speciaal systeem, 
waardoor de spuitbus in elke stand te gebruiken is. Door 
de speciale onbreekbare nozzle met rietje kunnen ook de 
moeilijk bereikbare punten goed worden behandeld. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING : 
 

 Bus voor gebruik goed schudden.  

 Spuit het te behandelen voorwerp op ca. 20 cm 
afstand zorgvuldig in.  

 Laat het product goed inwerken. 

 Zo nodig herhalen.  
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SPECIFICATIES : 
 

Basis:  Minerale olie opgelost in een mengsel van 
oplosmiddelen en Molybdenum disulfide (MoS2). 

Volumieke massa c.q. 
dichtheid:   777 kg/m³ 
Consistentie:    Vloeibaar (spuit klaar in aerosol) 
Viscositeit:    ± 2-3 mPa.s (20 °C) 
Vlampunt:    < 0 °C 
Drukbestendigheid:  Zeer goed door de toevoeging van MoS2. Echter niet 

geschikt voor extreem zware omstandigheden. 
Temperatuurbestendigheid:  -180 °C tot +400 °C 
Waterbestendigheid:   Goed. Bevat water verdringende toevoegingen 
Penetratievermogen:   Zeer goed 
Percentage smeermiddel:  ± 14% 
Verwerkingscondities:  -20 °C tot +40 °C 
Soort ondergrond:   Alle metaalsoorten 
Voorbereiding van de  
ondergrond:   Schoon, droog en vetvrij. 
Methode van aanbrengen:  Spuitbus goed schudden. Direct spuiten op het te 

behandelen deel. Gedurende 10 minuten laten 
inwerken en onderdeel losdraaien.  
Indien noodzakelijk behandeling herhalen. 

Houdbaarheid:   2 jaar in originele, ongeopende verpakking 
Opslagcondities:   Koel en droog bewaren 
 

 


