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RUST RE-ACTION E.89 
ECOLOGISCHE ONTROESTER 
  
Beschrijving: 
RUST RE-ACTION E.89 is een hoogwaardig product met reactor-werking voor de efficiënte en poriëndiepe verwijdering 
van roest van o.a. staal, RVS, aluminium, keramiek, kunststof en allerlei Ferro materialen. Speciaal ontwikkeld voor 
professioneel gebruik. 
  
Eigenschappen: 
Zodra RUST RE-ACTION E.89 in contact komt met roest krijgt het oppervlak een diepe paarse indicatie kleur. De 
effectieve werking van RUST RE-ACTION E.89 komt tot stand doordat de roestvorming wordt gereduceerd. Hierdoor 
wordt een poriëndiepe verwijdering van alle verroeste delen bewerkstelligd. RUST RE-ACTION E.89 is 100% veilig voor 
het milieu en bevat geen gevaarlijke componenten, is mild voor de huid en volkomen veilig voor mens en dier. Zeer 
geschikt voor dagelijks gebruik. 
  
Gebruiksinstructie: 
Overtollige roestaanslag verwijderen of vooraf met een staalborstel voorbehandelen. Algemene roestverwijdering: 
Een ruime hoeveelheid RUST RE-ACTION E.89 aanbrengen op het te behandelen oppervlak en 15 tot 30 minuten laten 
inwerken. Indien mogelijk afspoelen met water en eventueel met een corrosiebeschermend product insprayen. Indien 
niet direct het gewenste resultaat wordt bereikt kan de behandeling probleemloos meerdere malen worden herhaald. 
Bouten/moeren en vastzittende delen: Breng een ruime hoeveelheid RUST RE-ACTION E.89 aan op de te behandelen 
delen en laat ca. 5 minuten inwerken. Breng vervolgens een passende hoeveelheid kruipolie aan en laat nogmaals 
enkele minuten inwerken. De roest tussen de delen wordt verwijderd en de kruipolie maakt de vastzittende delen 
eenvoudig los. 
 
Dosering: 
RUST RE-ACTION E.89 wordt gebruikt met behulp van de speciale duurzame Evospray. Het product is gebruiksklaar. Bij 
verdunning verliest het middel aan effectiviteit en werking. 
  
V oordelen: 

• 100% veilig voor het milieu, mens en dier. 

• 100% veilig op alle materialen en oppervlakken.  

• 100% duurzame spuitbus, geen drijfgas maar schone lucht.  

• 360° spray, constant spraypatroon zonder drukverlies.  

• Geen beperkingen voor handling, opslag of transport. 
 

Innovatieve duurzame technologie:  
RUST RE-ACTION E.89 is gebaseerd op innovatieve moleculaire technologie. Al onze producten worden ontwikkeld 
conform de strenge richtlijnen van het HYGENIQ duurzaamheidsmanifest. Kijk op 
https://professional.hygeniq.com/duurzaamheidsmanifest voor meer informatie. 
 
Verpakking: 
HYGENIQ Professional gebruikt voor haar verpakkingen 100% Plantbased Bio-plastic. Dit unieke volledig hernieuwbare 
materiaal is daarnaast 100% recyclebaar tot waardevol post-consumer plastic. Door het gebruik van deze Plantbased 
verpakkingen wordt CO2 geabsorbeerd en de opwarming van de aarde teruggedrongen.  

• 6 x 750 ml. Combispray  Art.code: E137589 
 
Technische informatie: 

• Roze heldere vloeistof  

• pH in concentraat: ca. 6 
  
Transport, hantering en opslag: 
RUST RE-ACTION E.89 is Non classified. Er zijn geen beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag.  


