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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 13.10.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 17/03/09/2020. 

PRO-LINE UVOLŇOVAČ RZI S RYCHLÝM ÚČINKEM 
Pro-Line Schnell-Rostlöser 

POPIS Extra rychle působící uvolňovač rzi s výbornou vzlínavostí. Prostředek v krátkém 
čase uvolňuje zarezlé šrouby a matice. Vniká i do těsných spojů. Díky kapilárnímu 
účinku rozkládá a rozpouští rez. Rychle uvolňuje jinak nepovolitelné zarezlé 
šrouby. Rozpouští nečistoty a díky vytěsňování vody chrání před korozí. Rychlá 
penetrace a výborná vzlínavost zajišťují nízké tření mezi povolovanými součást-
kami. 

VLASTNOSTI - rozpouští rez 
 - rychle proniká do nepřístupných míst 
 - je neutrální vůči plastům, gumě a lakům 
 - výborná vzlínavost 
 - dobrá ochrana před korozí 
 - infiltruje a vytěsňuje vlhkost 
 - extrémně nízký součinitel tření 
 - aplikace i s dózou otočenou dnem vzhůru 
 - čisté použití 

TECHNICKÁ DATA Báze : kombinace olejů, účinné látky 
 Barva / vzhled : bez barvy 
 Forma : aerosol 
 Zápach / vůně : charakteristický 
 Teplotní rozpětí : -40 – +140  °C 
 Vydatnost – čistý ocelový plech : 140 – 180 m2/l 

OBLAST POUŽITÍ Vynikající vlastnosti uvolňovače rzi dávají široké možnosti jeho použití v průmys-
lových podnicích, dílnách, opravnách, při výrobě motorových vozidel, a na všech 
přístrojích v domácnosti nebo při hobby činnosti. 

 Automobilový průmysl: Díky vyklápěcímu stříkacímu nástavci je možno apliko-
vat prostředek přesně na šroubové spoje a zalisovaná ložiska. Prostředek proniká 
do zkorodovaných šroubových spojů ve všech částech vozidla a uvolňuje je.  

 Průmyslová oblast: Prostředek uvolňuje silně zoxidované šroubové spoje a lo-
žiska. Slouží jako separační a konzervační prostředek na kovové desky. Se sklo-
peným stříkacím nástavcem je možná aplikace plošné antikorozní ochrany. 
Usnadňuje montáže ložisek a kluzných vodítek. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Před použitím dózu dobře protřepat. Podle potřeby nastříkat požadované množství 
prostředku. Díky vyklápěcímu stříkacímu nástavci je možno aplikovat prostředek 
s dokonalou přesností. Pokud je stříkací nástavec sklopený, je možná plošná apli-
kace prostředku. Na velké plochy stříkat prostředek ze vzdálenosti cca 20 – 25 
cm. Lze stříkat i s dózou otočenou dnem vzhůru. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 ml aerosolová dóza Obj. č. 7390 D-GB-I-E-P 
 400 ml aerosolová dóza Obj. č. 9917 GB-DK-FIN-N-S 
 400 ml aerosolová dóza Obj. č. 20678 D-NL-F-GR-RUS 
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