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T E C H N I C K Ý    L I S T 

Perdix – 220 ODREZOVAČ 
 

 

Charakteristika výrobku 

 

Perdix – 220 Odrezovač je průhledná modrofialová kapalina obsahující organické složky k vázání 

rzi, rozpuštěné ve vodě tak, že ničí chemický rez a současně vytváří lesklý, tvrdý ochranný povlak. 

Povrchy s malým poškozením rzí čistí do barvy ocele. Ochranný povlak zesiluje spolu s uzavíracími 

barevnými nátěry odolnost ošetřených kovů vůči následné korozi. 

 

 

Vlastnosti  

 

Je bezoplachový, odstraňuje korozi, brání dalšímu zrezivění, dokonale přilne k dalším nátěrům. 

 

 

Použití 

 

Používá se jako odrezovací bezoplachový prostředek na železné, ocelové a litinové předměty. 

Pomáhá odstraňovat rez a současně provádí pasivaci ošetřeného povrchu před další úpravou 

nátěrovými hmotami. 

 

Technické údaje 

skupenství kapalina   

barva modro-fialová 

vydatnost: 1 kg na cca 15 m2 v závislosti na velikosti povrchové koroze 

místo použití interiér + exteriér 

Rozpustnost ve vodě:  snadno rozpustný ve studené vodě 
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Návod k použití 

 

Plocha určená k odrezení se nejprve hrubě mechanicky očistí drátěným kartáčem od volně 

ulpívajících částic koroze a nečistot. Před použitím se roztok odrezovače promíchá. Odrezovač se 

nanáší nátěrem, nástřikem nebo ponorem. Při silnějším zkorodování je nutné nátěr 2x až 3x 

opakovat. Při použití ponoru je doba aplikace 5 min. Působení odrezovače se projeví vznikem 

modro-černého zbarvení na povrchu předmětu. Takto ošetřený povrch se nechá zaschnout za 

běžných klimatických podmínek minimálně 24 hodin. Před další povrchovou úpravou setřeme 

vzniklý bělo-šedý suchý prášek hadrem a bez oplachování dále upravujeme běžnými nátěrovými 

hmotami. Vydatnost 1kg Perdix 220 Odrezovače vystačí na cca 15 m2 ošetřované plochy při jednom 

nátěru - záleží na velikosti povrchové koroze. 

 

 

Skladování 

 

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech při teplotě 

od +5°C do +30°C. Minimální trvanlivost 36 měsíců od data výroby. 

 

 

Likvidace 

 

Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal 

uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění 

odpadu (specializované firmě). Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. 
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