
  

Rūsas modifikātors  KT -1 (BUVANOLS) 

Izmantošanas specifika:   
 
Produkts paredzēts sarūsējušu melnā metāla 
virsmu apstrādei pirms krāsošanas. 
KT-1 lieto sarūsējušu melnā metāla virsmu 
apstrādei pirms krāsošanas. Līdzekļa 
iedarbība ir optimāla, ja rūsas  produktu slāņa  
biezums nepārsniedz 100 mikronus. Var 
izmantot automobiļu remontdarbos, metāla 
konstrukciju, tvertņu un jebkura cita melnā 
metāla izstrādājumu apstrādei.  
 
Pielietošanas sfēra:  
 
Produkts paredzēts ikvienam lietotājam, kas 
nodarbojas ar melnā metāla izstrādājumu 
sagatavošanu pirms krāsošanas, melnā 
metāla virsmu attīrīšanai no rūsas slāņa. 
 
Specifiskā produkta informācija:  
 
 - KT-1 darbību  neierobežo gaisa mitrums, 
īpaši piemērots Baltijas klimatam, strādājot āra 
apstākļos. 
 - KT-1 uz virsmas neveido plēves, kuras var 
šķīst organiskajos šķīdinātājos, tādēļ  tas ir 
savienojams ar organiskos šķīdinātājus 
saturošām gruntīm. 
 - KT-1 ne tikai ķīmiski pārveido rūsas slānīti, 
bet arī aizkavē jaunas rūsas kārtas 
veidošanos. 
 
 

PRODUKTA 
BILDE uz balta 
fona 

PROFESIONĀLI TĪRĪŠANAS UN 

KOPŠANAS LĪDZEKĻI 

Produkta sastāvā: 

Korozijas inhibitors, ortofosforskābe, tanīns. 

Lietošana un koncentrācija:  
 
Iedarbība efektīva, ja rūsas biezums 
nepārsniedz 100 mikronus. 
 - Irdeno rūsas slāni un „atlekušo”veco krāsu, 
notīra mehāniski   
 - Noslauka rūsas paliekas.  
 - Eļļainu virsmu notīra ar vaitspirtu vai benzīnu.  
 - Rūsas modifikatoru samaisa un uzklāj uz 
attīrītas virsmas.  
 - Par iedarbību liecina zili-violeta līdz pelēki-
brūna toņa rašanās. Ieteicams pēc 2-3 
stundām virsmu samitrināt ar ūdeni, jo līdzekļa 
iedarbība ir aktīvāka uz mitras virsmas. 
 - Ja temperatūra ir augstāka par 25°C, 
mitrināsana ir obligāta, jo virs 25°C notiek 
BUVANOLA pastiprināta iztvaikošana un līdz ar 
to tā iedarbība samazinās. 
 - Virsmu drīkst krāsot pēc ~24 stundām.  
 - Pirms krāsošanas vēlams virsmu gruntēt. 
Pirms gruntēšanas virsma nav jānoskalo. 
Modifikatoru nelietot zem 0°C. 
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Tehniskie dati:  

Agregātstāvoklis Brūns šķidrums ar 
nogulsnēm 

pH (produkta)                                    0,8-2,0 
Relatīvais blīvums 
(200C)                   

~1,065 
 

Sausā atlikuma 
saturs(%)                    

16 - 22 

Vispārīgie lietošanas nosacījumi: 
  
Jebkurš paņēmiens, kas nodrošina rūsas slāņa 
piesūcināšanu ar līdzekli: 
 - virsmas precīza noklāšana ar otu – 
ekonomiska sarežģītām virsmām 
 - virsmas noklāšana ar  rullīti – ātra un 
efektīva pie horizontālām virsmām, kas jānoklāj 
virzienā no augšas 
 - iemērcot krāsojamās detaļas pārveidotājā -  
tiek nodrošināts pilnīgāks pārveidošanas 
process. To var darīt, ja jāapstrādā  stiepļu 
sieta vai līdzīgi izstrādājumi; 
 - pneimatiska izsmidzināšana – prasa īpašu 
uzmanību 
 

Patēriņš:  
 
atkarīgs no rūsas slāņa biezuma un 
apstrādes paņēmiena :  

vidēji 100-170 g/m2 
  

 
 
 

25–40m2  
apstrādei; 
300-540m2 

apstrādei; 
5,5 līdz 10 m2 

apstrādei.                         
 

Riski un drošība: 
  
Pirms darba iepazīties ar produkta drošības 
datu lapu. Ievērot produkta marķējuma 
bīstamības un drošības norādes. 

Iepakojuma veidi 
  
Standarta iepakojumi profesionāliem  
lietotājiem 4 L;  54 kg 
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