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FCH - Rust Killer - konwertor rdzy 

Specjalnie opracowany akrylowo-poliuretanowy lakier odporny na działanie niskich i wysokich 
temperatur, opracowany do pokrywania w jednym cyklu wszystkich skorodowanych powierzchni 

metalowych. Nie wymaga czasochłonnego szlifowania, szczotkowania i gruntowania.  

W pierwszym etapie FCH - Rust Killer przekształca tlenki żelaza (rdzę). Wchodzi w reakcję z rdzą 
wiążąc ją w czarny metalowo-organiczny kompleks trwale związany z powierzchnią metalu.  

W drugim etapie równolegle do konwersji rdzy tworzy się zimno-cieplna, odporna, akrylowa PU 

warstwa ochronna (-30oC do + 180oC). W zależności od temperatury otoczenia cały proces trwa od 12 
do 24 godzin. W czasie pokrywania powierzchni wymagane są temp. dodatnie. Najlepszy zakres 

stosowania +15 oC do +25 oC. Powierzchnie na które będzie nakładany konwertor rdzy muszą być 
odtłuszczone. 

Jest odporny na działanie warunków atmosferycznych i wilgoci, powłoka odporna jest na uderzenia, 
drapanie, szczotkowanie, na działanie temperatur do 180 oC. Przeznaczony jest do renowacji i 

wstrzymywania dalszego procesu korozji na wszelkich zardzewiałych już powierzchniach metalowych 
np. rurociągów, konstrukcji stalowych, urządzeń rolniczych, instalacji zewnętrznych statków, w 
przemyśle ciężkim, żwirowniach, kopalniach, itp. 

 

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej                                                                                                   
Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie 
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w 
aerozolach oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników,  itp.)       
OFERUJEMY :                          
Stałe doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących 
problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośna praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.   

http://www.lubritec.pl/

