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RUST EX FREEZE 
SMEER EN ONDERHOUDSPRODUCTEN  

 Afkoeling tot -45°C 

 Noodsmering door middel van grafiet  

 Demontage zonder beschadiging 

 Werkt ook op legeringen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING : 
RUST EX FREEZE  is een roestoplosser die door diverse 
hoogwaardige grondstoffen + een cold-shock effect een 
uitstekende werking heeft op vastgeroeste onderdelen. 
Rust Ex Freeze  heeft een zeer korte inwerktijd en een 
extreem strek roest oplossend vermogen. Door diverse 
nieuwe additieven is Rust Ex Freeze in staat om het te 
behandelen oppervlak tot wel -45°C te laten afkoelen 
doormiddel van het cold-shock effect. Door de enorme 
afkoeling zal Rust ex shock spray kleine scheurtjes in de 
roestlaag vormen waardoor de smerende + roest 
oplossende grondstoffen makkelijk en snel de 
schroefdraad bereiken.  Om vast vreten tijdens 
demontage te voorkomen is er een hoeveelheid grafiet 
toegevoegd, deze zorgt naast dat corrosie wordt 
voorkomen ook voor een extra dun laagje waardoor er 
een ‘’noodsmering’’ ontstaat, die bestand is de hoge 
temperaturen die ontstaan tijdens de demontage. Deze 
‘’noodsmering’’ vergemakkelijkt het losdraaien en zal 
beschadiging bij het losdraaien voorkomen.   
 
TOEPASSINGEN : 
Rust Ex Freeze is zeer divers inzetbaar en onmisbaar in de 
werkplaats. Geschikt voor het demonteren van 
onderdelen in diverse branches zoals bij auto’s, boten, 
machines, fietsen enzovoort.  
 
GEBRUIKSAANWIJZING : 

 Bus voor gebruik goed schudden. 

 Spuit het te behandelen voorwerp zorgvuldig in. 

 Geef het product de tijd om in te werken en 

gebruik dan het juiste gereedschap om de 

onderdelen te demonteren 
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SPECIFICATIES : 
 

Inhoud:   500 ML 
Basis:     Mix van minerale oliën, traag verdampende oplosmiddelen,   

Corrosieremmers, grafiet en molybdeendisulfide 
Gewicht:    335g 
VOS:     566g/l 
Kleur:     Zwart/donkergrijze vloeistof 
Waterbestendigheid:  Goed. Bevat water verdringende toevoegingen 
Vlampunt:    < 0°C  
Verwerkingscondities:   -20°C tot +40°C  
Viscositeit:    ± 2,5 mPa.s (20°C)  
Consistentie:    Vloeibaar 
 


