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w procesie chemicznej obróbki  
stali nierdzewnej
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Obróbka od podstaw

I. ODTŁUSZCZANIE POWIERZCHNI 
 • Produkt Solar ACT 3 PU (można również stoso- 

wać urządzenia Inox System Mini lub Inox System 
Revolution)* jest gotowy do użycia bez rozcieńcza-
nia. Należy nanieść płyn na powierzchnię detalu 
poprzez natrysk lub zanurzenie, pozostawić na 
1-15 minut, a następnie obficie spłukać wodą. 
Unikać obróbki w słońcu.

II. TRAWIENIE 
 • Produkt w postaci cieczy trawiącej R.C.Solar L  

należy rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1. 
Poddawany obróbce element zanurzyć w płynie 
i pozostawić na 30min-2h, a następnie spłukać 
obficie wodą za pomocą myjki ciśnieniowej. 
Unikać obróbki w słońcu.

 • Light Inox Dek L Plus to produkt w postaci 
cieczy trawiącej, który należy rozcieńczyć z wodą 
w proporcji 1:1. Poddawany obróbce element  
zanurzyć w płynie i pozostawić na 20min-1h 
(zależnie od rodzaju spawu), następnie spłukać 
obficie wodą za pomocą myjki ciśnieniowej. 
Zaleca się pracę w temperaturze pokojowej 
nieprzekraczającej 35°C. Unikać obróbki w słońcu. 

 • R.C. Futur DEK dba to produkt w postaci żelu 
gotowy do użycia bez rozcieńczania. Nanieść na 
powierzchnię detalu za pomocą pędzla i  pozo-
stawić na 30min-2h (zależnie od rodzaju spawu), 
następnie spłukać obficie wodą za pomocą myjki 
ciśnieniowej. 
Zaleca się pracę w temperaturze pokojowej nie-
przekraczającej 35°C. Unikać obróbki w słońcu. 
Przed aplikacją produkt należy wymieszać do 
uzyskania jednorodnej konsystencji (mieszadło 
musi być wykonane z plastiku lub stali 
nierdzewnej). 

 • R.C. Inox D/Gel Super Plus Spray* to produkt  
w postaci żelu trawiącego (z możliwością natry-
sku).Preparat nanieść na powierzchnię detalu 
poprzez natrysk lub pędzlem i pozostawić na 
powierzchni na 20min-2h (do momentu zmiany 
zabarwienia na zielony), następnie spłukać obficie 

wodą za pomocą myjki ciśnieniowej. 
Zalecana temperatura aplikacji to 10 do 30°C. 
Unikać obróbki w słońcu. Przed aplikacją produkt 
należy wymieszać do uzyskania jednorodnej 
konsystencji (mieszadło musi być wykonane 
z plastiku lub stali nierdzewnej).

III. PASYWACJA 
 • Produkt pasywujący (z możliwością natrysku 

lub aplikacji ręcznej) R.C. Passinox Gel nanieść na 
powierzchnię i pozostawić na 2-8h (im dłużej, tym 
lepiej), następnie spłukać obficie wodą za pomocą 
myjki ciśnieniowej.

 • Żel pasywujący (z możliwością natrysku lub 
aplikacji ręcznej) R.C. Futur Pass ADF Gel lub Spray 
należy nanieść na powierzchnię i pozostawić na 
30min-2h, po czym obficie spłukać wodą. 
Zalecana temperatura aplikacji to 10 do 30°C. 
Unikać obróbki w słońcu. Przed aplikacją produkt 
należy wymieszać do uzyskania jednorodnej 
konsystencji (mieszadło musi być wykonane 
z plastiku lub stali nierdzewnej).

 • Ciecz pasywująca R.C. Futur Pass ADF Liquid 
jest produktem bezpośrednio gotowym do użycia. 
Element poddawany obróbce zanurzyć w płynie 
i pozostawić na 30min-3h, a następnie spłukać 
obficie wodą. 
Zalecana temperatura aplikacji to 10 do 30°C. 
Unikać obróbki w słońcu.

IV. WYKAŃCZANIE 
 • Produkt Solar Fin czyści i nabłyszcza powie-

rzchnię stali nadając jej jednolity wygląd, a dodat-
kowo zabezpiecza przed powstawaniem efektu 
tzw. odbitych palców.
Niewielką ilość produktu nałożyć na powierzchnię 
poprzez natrysk lub pędzlem, a następnie 
rozprowadzić za pomocą np. szmatki. Produkt 
można stosować na powierzchnie miedziane, 
stalowe, aluminiowe, a także malowane.

*w przypadku korzystania z urządzeń do odtłuszczania, wytrawiania i pasywacji można od razu przejść do      
  etapu III – dalsza obróbka jest możliwa zaraz po zastosowaniu urządzenia
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Obróbka wtórna (w przypadku korozji)

I. ODRDZEWIANIE
 • Solar Rust to odrdzewiający i odtłuszczający 

produkt z możliwością aplikacji poprzez natrysk 
lub ręcznie. Przed naniesieniem na powierzchnię 
metalu preparat należy rozcieńczyć z wodą  
w proporcji 1:1. Po upływie 10-15 minut spłukać 
zimną wodą. Jeśli rdza nadal utrzymuje się na 
powierzchni należy powtórzyć operację.  
W przypadku występowania dużej ilości korozji, 
zaleca się uprzednio wytrawić powierzchnię. 
Optymalna temperatura aplikacji to 10 do 30°C.

II. PASYWACJA 
 • Produkt pasywujący R.C.Passinox Gel należy 

nanieść na poddawaną obróbce powierzchnię 
metodą natryskową lub zaaplikować ręcznie, 
za pomocą np. pędzla i pozostawić na 2-8h (im 
dłużej, tym lepiej). Po upływie tego czasu spłukać 
obficie wodą za pomocą myjki ciśnieniowej.

 • Żel pasywujący (z możliwością natrysku lub 
aplikacji ręcznej) R.C. Futur Pass ADF Gel lub Spray 
należy nanieść na powierzchnię i pozostawić na 
30min-2h, po czym obficie spłukać wodą. 

Zalecana temperatura aplikacji to 10 do 30°C. 
Unikać obróbki w słońcu. Przed aplikacją produkt 
należy wymieszać do uzyskania jednorodnej 
konsystencji (mieszadło musi być wykonane z 
plastiku lub stali nierdzewnej).

 • Ciecz pasywująca R.C. Futur Pass ADF Liquid 
jest bezpośrednio gotowa do użycia. Element 
poddawany obróbce zanurzyć w płynie i pozo-
stawić na 30min-3h, a następnie spłukać obficie 
wodą. 
Zalecana temperatura aplikacji to 10 do 30°C. 
Unikać obróbki w słońcu! 

III. WYKAŃCZANIE
 • Produkt Solar Fin czyści i nabłyszcza powierz-

chnię stali nadając jej jednolity wygląd, a dodat-
kowo zabezpiecza przed powstawaniem efektu 
tzw. odbitych palców.
Nałożyć niewielką ilość produktu na powierzchnię 
poprzez natrysk lub pędzlem, następnie rozpro-
wadzić za pomocą np. szmatki. Produkt można 
stosować na powierzchnie miedziane, stalowe, 
aluminiowe, a także malowane.
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Kontakt
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel.:  77 472 15 00
fax:  77 472 16 00
biuro@brenntag.pl

Jarosław Misiaszek  
Dyrektor Działu Środków Smarnych  
i Przemysłu Metalowego

tel.:       12 254 52 14
kom.:    605 368 106 
jaroslaw.misiaszek@brenntag.pl

Mateusz Kolasa 
Asystent ds. Zakupów

tel.:       12 254 52 33
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