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1. TERMÉKLEÍRÁS 

A VABER DERTAN egy rozsdaátalakító termék. Miután a vasfelülettel reagál, egy 

feketeszínű filmréteget képez, amely megakadályozza a rozsa további 

kialakulását. 

Ha még nem rozsdás lemezre visszük fel a VABER DERTAN terméket,  megelőzi a 

rozsda kialakulását. 

 

2. KÉMIAI ÉS FIZIKAI TULAJDONÁGAI 

JELLEG : folyékony 

SZÍN : elefántcsont fehér 

ALAPANYAG : polimerek emulzióban  

VISZKOZITÁS @ 20°C : 450 ± 750 cPs 1* 

FAJSÚLY : 1,00 ± 0,02 g/cm³  2*  

PORMENTES @ 25°C : 15 perc 3*  

       10°C : néhány óra 

ÁTVONHATÓSÁG @ 20°C 12 óra múlva 4* 

HÍGÍTÁS : kb. 10% vízzel 

MOSÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS : kitűnő 

ÁSVÁNYI OLAJJAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS : jó 

ÁSVÁNYI LAKKBENZINNEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS : jó 
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DÍZELOLAJJAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS : jó 

FELHORDÁSI HŐMÉRSÉKLET : +5°C ÷ +30°C 

 

1* VABER eljárás T-02 (lásd ASTM D 2196-91A)  

2* VABER eljárás T-04 (lásd ASTM D 1475-90) 

3* VABER eljárás T-33 (lásd ASTM D 1640-95)  

4* VABER eljárás T-35 (lásd ASTM D 4587-91) 

 

3. ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT 

10°C feletti hőmérsékleten kell felhordani, és a teljes kiszáradásig nem szabad 

fagypont alatti hőmérsékletnek kitenni.  

Egy acél kefével előzőleg a rozsdás vasfelületet le kell tisztítani és a rosszul tapadó 

festéket el kell távolítani. Az új felületeket először zsírtalanítani kell és oldószeres 

lemosóval le kell tisztítani.  

A terméket fel kell rázni és egy nem fém edénybe beleönteni. Felhordani a 

felületre. A bevont száraz felületet az esőtől óvni kell. 12 óra elteltével átfesthető.  

Az ecsetet és az edényzetet vízzel kell kimosni. A megmaradt rozsás terméket nem 

szabad a Dertan eredeti dobozába visszatenni. 

 
4. KISZERELÉS 

A VABER DERTAN 1 és 5 literes kiszerelésben kerül forgalomba. 
 
 
5. TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG 

A VABER DERTAN eredeti csomagolásban, száraz és jól szellőző helyen, +5°C - 

+35°C közötti hőmérsékleten a gyártástól számított 12 hónapig tárolható. Nem 

szabad fagynak kitenni. 

 

6. MEGJEGYZÉS 

A fenti tájékoztatás és a műszaki információk (szóbeli, írásbeli és tesztek), különösen 

azok, amelyek termékeink felhelyezésére és felhasználására vonatkoznak, 



ismereteinkre és tapasztalatainkra alapulnak, de ez a végső eredményre 

vonatkozóan nem jelent részünkről garanciát vagy a jogviszonyból eredő 

bármiféle felelősségvállalást. 

Figyelembe véve a felhasznált anyagok, a felületek, a kezelési feltételek és a 

tárolás sokféleségét, valamint a gyártási és felhasználási feltételeket, az összes fenti 

tájékoztatással és tanáccsal kapcsolatban a felhasználónak az egyéni 

felhasználás körülményeit figyelembe véve, előzetesen meg kell bizonyosodnia.  

Ennek a leírásnak egyik kijelentése sem ad felhatalmazást vagy tanácsot egy 

harmadik fél iparitulajdon jogának esetleges megsértésére. 


