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FIȘĂ TEHNICĂ nr. 461                                                            
EVRIKA PRO – Solutie indepartare rugina 
Data: 12/04/2021; Ediția:1; Revizia:1 
 

DESCRIERE PRODUS: EVRIKA PRO – solutie indepartare rugina este o solutie de fosfatare pe 

baza de acizi, solventi organici, saruri anorganice si aditivi.  
Prezinta actiune decapanta, indepartand rugina si tunderul aderent de pe suprafetele metalice. 
 

UTILIZĂRI TIPICE: Produsul este destinat pentru curatarea si fosfatarea suprafetelor feroase. Stratul 

de fosfat format pe suprafata metalului impiedica coroziunea temporara. Prin indepartarea ruginii creste 
aderenta la suprafata metalica a peliculelor de grund si vopsea aplicate ulterior. 
 

CARACTERISTICI PRINCIPALE:  
 Elimina eficient rugina 

 Randament bun de curatare 
 

CARACTERISTICI TEHNICE: 
 

Nr. 
crt. 

Caracteristica UM Valoarea caracteristicii Metoda de analiză 

Caracteristicile produsului 

1. Aspect 
- 

lichid limpede, omogen, 
fara impuritati mecanice 

vizual 

2. Culoare - Slab galbui vizual 

3. Indice de aciditate mg KOH/g  260 - 320 SR ISO 2114 

4. Densitate, 20C g/cm
3
 1.02 – 1.15 SR EN ISO 2811-1 

 

MOD DE APLICARE: 
 
Inainte de deschidere, ambalajul se serge de eventuale impuritati (apa, uleiuri, murdarie) in vederea 
prevenirii contaminarii produsului si se agita continutul pentru omogenizare. 
Se conditioneaza la 15-30°C.  
Produsul se aplica nediluat cu pensula pe suprafata metalica care prezinta rugina si care se doreste a fi 
tratata sau prin imersie, caz in care piesele ruginite se introduc in baia de decapare. 
Aceasta metoda se aplica in special in cazul unor straturi fine de rugina. In cazul unor suprafete afectate 
de straturi grosiere de rugina si grasimi, se impune o curatare in prealabil cu diluant universal pe baza de 
whitespirite (diluant S 509) si curatirea mecanica a ruginii prin procedee adecvate mecanice sau manuale 
(perii sarma, hartii abrazive) dupa care va urma tratarea suportului cu solutie de fosfatare in vederea 
crearii stratului protector de fosfati. 
Dupa decaparea acida si fosfatare suprafata metalica se spalata cu apa pentru indepartarea urmelor de 
acizi si saruri si uscata in vederea aplicarii grundului anticoroziv. 
Grunduirea suprafetei trebuie sa se realizeze in maxim 2 ore de la indepartarea solutiei de fosfatare si 
uscarea suportului metalic. 
 

Curatare echipament de aplicare: spălare cu apă 
 

CONSUMURI SPECIFICE MEDII: Consumul variază in funcție de natura suprafeței. Valoarea 

exactă a consumului se stabilește în urma unor teste. 
 

AMBALARE: 
 În ambalaje din HDPE de 1 L  

 

DEPOZITARE: 
 În spații curate, aerisite, ferite de radiații solare, sau alte surse de caldură, la temperaturi  

între 5-30
0
C.  
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TRANSPORT:  
 Cu mijloace de transport care nu permit expunerea produsului la radiaţii solare şi intemperii. Se va 

asigura integritatea produselor la transport. 

 

MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ: 
Toate informațiile referitoare la sănătatea și securitatea utilizatorilor acestui produs se găsesc în fișa cu 
date de securitate. 

 

TERMEN DE VALABILITATE: 
24 luni, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare. 

 
 

NOTA: 
Aceste informaţii tehnice sunt transmise în vederea obţinerii celor mai bune rezultate. Orice abatere de la 
condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. În aceste 
condiții sunt necesare testarea produsului in conditii proprii de aplicare a beneficiarului precum și 
solicitarea sprijinului specialiştilor noştri. Recomandările si informațiile privind produsele sunt valabile 
numai atunci când acestea sunt depozitate, manipulate, aplicate si exploatate în conformitate cu Fisa 
tehnica a produselor Azur. 

Produsele noastre sunt fabricate într-un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate şi 
securitate în munca ISO 9001: 2015 ISO,14001:2015 şi ISO 45001:2018. 

Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului să consulte si sa 
respecte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului, a cărei copie se livrează la cerere 


