
 
 

 
                                                                                       

                             

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
TDS 3SP10  

Ver.Β/01.15 

 

STOPOXOL 

 
 

 
 

• Ισχυρό αποσκωριακό μετάλλων υδατικής βάσης. Δεσμεύει και σταθεροποιεί τη 
σκουριά ενώ ταυτόχρονα σταθεροποιεί την σκουριασμένη επιφάνεια. 

• Άριστος διαλύτης αλάτων θαλάσσης σε μεταλλικά μέρη σκαφών και αλουμίνια 
εξωλεμβίων. 

• Διαλύτης καρβουνιδίων καμμένων λαδιών σε καρμπυρατέρ. 
 

 
 

Υδατικό μίγμα με παρουσία οξέων και που βοηθούν στην απομάκρυνση της 
σκουριάς και των αλάτων από τις μεταλλικές επιφάνειες, σταθεροποιώντας την 
επιφάνεια και προετοιμάζοντας την να δεχτεί οποιαδήποτε επικάλυψη. 
 
 

 
 

• Εφαρμογή 
Εφαρμόζεται με πινέλο, πλαστικό ψεκαστήρα όχι όμως μεταλλικό πιστόλι. Επίσης 
μπορεί να εφαρμοστεί και με σύντομο εμβαπτισμό. Είναι έτοιμο προς χρήση και 
δεν χρειάζεται αραίωση. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και 
απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, κ.λπ. Εφαρμόζουμε το Stopoxol 
απευθείας πάνω στη σκουριά. Αφήνουμε να δράσει μέχρι να στεγνώσει πλήρως 
και στη συνέχεια ξεπλένουμε καλά την επιφάνεια με νερό και αφού στεγνώσει, 
απομακρύνουμε τα άλατα σκουπίζοντας με ένα πανί. Τέλος, εφαρμόζουμε σε 
στεγνή επιφάνεια ένα χέρι αντισκωριακό Rustex ή Rustex Γαλβανιζέ. 

• Θεωρητική απόδοση  
14-28 m2/kg. Η τελική απόδοση εξαρτάται από το μέταλλο και το βαθμό 
διάβρωσής του. 

• Kαθάρισμα εργαλείων 
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Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με σαπούνι και χλιαρό νερό. 

• Περιορισμοί 
Σε μεταλλικές επιφάνειες από αλουμίνιο χρειάζεται μικρός χρόνος επαφής με το 
Stopoxol γιατί υπάρχει πιθανότητα διάβρωσης της επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και 
στις περιπτώσεις που το Stopoxol χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση αλάτων 
από εξωλέμβιες και καμένων λαδιών από μηχανολογικά εξαρτήματα. 

 

 
 
           Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες του 1Lt . 

 
 

 
 
Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες. 
 

 

 
 

Περιέχει οξύ. Να μην έρθει σε επαφή με μάτια, χέρια. Εφαρμόζεται με γάντια. 
Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής ξεπλένουμε με άφθονο νερό για 5 
λεπτά.  

 
 

 
 

• Χρόνος στεγνώματος:  10-20min     

• Ιξώδες: 10-13s (20oC, Ford Cup No4) 

• Αραίωση: Το προϊόν δεν χρειάζεται αραίωση είναι έτοιμο προς χρήση. 

• Θερμοκρασία αποθήκευσης: Ελάχιστη: 3οC, Μέγιστη: 30oC 

                          ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

                          ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ 

 

                          ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

                          ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 


