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RAPID BRIGHT pasywuje i usuwa rdzę z powierzchni metalowych, redukując jednocześnie 

występowanie rdzy powierzchniowej po obróbce. Ma uniwersalne zastosowania – można go 
używać na metalach żelaznych i nieżelaznych (włącznie ze stalą, żelazem, mosiądzem, miedzią, 
ołowiem i brązem), betonie, bruku, lastryko itp. Dzięki zawartym w nim specjalnym składnikom, 
usuwa najbardziej oporny brud, korozję i tlenki ze wszystkich rodzajów powierzchni, umożliwiając 

silniejsze związanie powłok ochronnych z powierzchnią malowaną. Idealnie czyści i odtłuszcza 
posadzki. Skutecznie działa na gorąco i na zimno. Można nakładać preparat przy użyciu pędzla, 
szmatki, mopa lub po przez zanurzanie. Wybłyszcza powierzchnię czyszczoną. 

 

 

 

ZASTOSOWANIE 

 usuwanie osadów kamienia kotłowego, tlenków, białka 

 usuwanie osadów wapiennych 

 usuwanie rdzawych zacieków 

 usuwanie korozji 
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WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE 

Preparat zawiera kwas fosforowy, substancje kompleksujące jony wapnia i magnezu oraz 

zmniejszające napięcie powierzchniowe. Zabezpiecza przed powtórnym osadzaniem się 

zanieczyszczeń na różnych powierzchniach min. w wymiennikach ciepła, na butelkach, w myjkach i 

pasteryzatorach tunelowych. 

gęstość:  1,50 ÷ 1,53 g/cm3, 

pH 1% roztworu:   2,0 ÷ 2,2. 

 
 

  SPOSÓB UŻYCIA 
 Do ogólnego zastosowania tzn. odtłuszczania, odrdzewiania i pasywacji – używać roztworu 10%. 

 Do odrdzewiania powierzchni ceramicznych i posadzek – w zależności od stopnia zabrudzenia 

stosować roztwory o różnym stężeniu.  

 Do czyszczenia powierzchni bardzo zardzewiałych używać preparatu nierozcieńczonego. 

 Do mycia zasadowego w myjkach – dodać do ługu  0,2% ÷ 0,5% preparatu. 

 Do mycia form serowarskich i twarożkarskich – w zależności od stopnia zabrudzenia stosować 

stężenia  0,8% – 1,5% preparatu. 

 Do wybłyszczania butelek w myjkach i pasteryzatorach tunelowych – dodać do wody płuczącej 

0,02% - 0,1%  preparatu (do osiągnięcia pH wody 4,5 ÷ 5,2). 

 Oznaczanie stężenia roztworu użytkowego można wykonać metodą konduktometryczną poprzez 

pomiar przewodnictwa właściwego. 

 

MAGAZYNOWANIE 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze 00 C ÷ 300 C. 

 

Typ opakowania: 
 4 x 7 kg 
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