


ROST-OFF PLUS
Roestverwijderaar van 
hoge kwaliteit, smerende 
werking — dankzij 
additieftechnologie  
(OMC 2-technologie)

Goede capillaire werking
 Optimale kruipeigenschappen garanderen  
een uitstekende doordringing van de roest 
waarna de roest op grote schaal loskomt.

Bevat de vloeibare, zeer werkzame, 
organische molybdeenverbinding 
OMC2
•  In tegenstelling tot producten die vaste 

smeermiddelen bevatten, bijv. MOS2,  
slaat OMC2 niet neer in grotere verpakkingen

• Wrijving wordt verminderd
•  Optimale smerende werking door polijsten  

van het metaaloppervlak
•  Verbindingen blijven permanent soepel 

bewegen

Corrosiebeschermingsadditieven  
voor optimale bescherming
Beschermt langdurig tegen verdere 
corrosievorming.

Hars- en zuurvrij
Siliconenvrij
Onschadelijk voor rubber en kunststof

Spuitbus 400 ml
Art.nr. 0890 200 004 

VE/st. 1/12

Kan 5 liter
Art.nr. 0890 300 

VE/st. 1

Kan 20 liter
Art.nr. 0890 300 1 

VE/st. 1

Hervulbare spuitbus Refillomat
Art.nr. 0891 881 2

VE/st. 1

https://eshop.wurth.nl/-/0890200004.sku/nl/NL/EUR/
https://eshop.wurth.nl/-/0890300.sku/nl/NL/EUR/
https://eshop.wurth.nl/-/08903001.sku/nl/NL/EUR/
https://eshop.wurth.nl/-/08918812.sku/nl/NL/EUR/




ROST-OFF BLUE ICE
Roestoplosser van hoge 
kwaliteit met crackeffect  
en optische koude-indicator

Crackeffect
Door afkoeling van het materiaaloppervlak tot  
-45°C ontstaan er bij de verbindingsplaatsen 
microfijne barstjes in de corrosielaag. Deze  
breken de roest open en zorgen er zo voor dat  
de werkzame stof beter in de roest binnendringt.

Optische koude-indicator
Bij afkoeling tot ten minste -5°C kleurt 
het ingespoten oppervlak blauw. De 
verwerkingstemperatuur is bereikt.

Optimale roestverwijdering
•  Roest wordt snel gepenetreerd en schroeven  

die al zijn vastgeroest, komen los
•  Extreem verroeste schroefverbindingen komen 

onbeschadigd los

Optimale bescherming tegen corrosie 
dankzij de roestwerende additieven
Beschermt langdurig tegen verdere 
corrosievorming.

Hars- en zuurvrij
Siliconenvrij
Compatibel met rubber en afdichtingen

Spuitbus 400 ml
Art.nr. 0893 241 

VE/st. 1/12

https://eshop.wurth.nl/-/0893241.sku/nl/NL/EUR/




ROST-OFF SPECIAL
Krachtige roest-
verwijderaar met 
levensmiddelregistratie 
(NSF - H1)

Bevat synthetische olie
Optimale kruipende en smerende werking.

Extreem goede capillaire werking
•  Uitstekende kruipeigenschappen garanderen 

een zeer snelle doordringing van roest en 
corrosie

•  De optimale werking begint kort na het 
opspuiten

Registratie cf. NSF H1
•  Kan worden gebruikt op plaatsen waar 

levensmiddelen worden verwerkt of bewaard
•  Maar direct contact van het product met 

levensmiddelen moet uitgesloten zijn

Uitstekende 
materiaalverdraagzaamheid
In tegenstelling tot veel conventionele roest-
verwijderaars tast dit product geen rubbers of 
kunststoffen aan.

Optimale bescherming tegen corrosie 
dankzij corrosiewerende additieven
Hars- en zuurvrij
Siliconenvrij
 
NSF = internationaal erkende organisatie voor 
de bewaking en registratie van producten die 
worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie.

Spuitbus 400 ml
Art.nr. 0893 130 400

VE/st. 1/12

https://eshop.wurth.nl/-/0893130400.sku/nl/NL/EUR/




BOLTEX
High-tech roestverwijderaar 
zonder minerale olie, met 
KENA®-MICROFLUIDFORMULE voor 
het losmaken van vastzittende 
verbindingen en voor het 
reinigen van vliegroest en 
roestplekken

Krachtig
Zorgt tevens dat hardnekkig vastzittende 
schroefverbindingen loskomen.

Langzame uitwaseming
Werkt gedurende meerdere uren zonder 
oplossingskracht te verliezen.

Zuinig
3x grotere werkzaamheid dankzij de innovatieve 
KENA®-microfluidformule.

Intelligente 2-in-1-sproeikop
• Nauwkeurig sproeien voor zuinige dosering
•  Besproei het gehele deel om het oppervlak te 

reinigen

Maakt de roest los van het oppervlak
•  Effectief bij het binnendringen van de verroeste 

verbinding
•  Vereenvoudigd het losmaken van vastzittende 

bouten en moeren

Opmerking
Overtollig materiaal of spatten op kwetsbare en 
gelakte oppervlakken meteen verwijderen.

Spuitbus 250 ml
Art.nr. 0893 250 250

VE/st. 1/12

https://eshop.wurth.nl/-/0893250250.sku/nl/NL/EUR/




INJECTOR-EX
Injector- en bougie-
oplosmiddel zonder 
minerale olie met  
KENA®-MICROFLUIDFORMULE
Speciaal product voor het losmaken van 
injectoren en bougies in assemblages en 
motoren 
 
 

•  Sparende werking, aangezien vastgelopen 
verbindingen los kunnen worden gemaakt 
zonder veel kracht uit te oefenen of het gebruik 
van gereedschappen

•  Product heeft een lange werkingstijd, dringt diep 
door en garandeert dus optimale werkresultaten

KENA®-microfluidtechnologie
•  Uitstekende kruipeigenschappen maakt diep 

doordringen van het product mogelijk
•  Zelfs sterk aangekoekte injectoren en bougies 

worden efficiënt losgemaakt
•  De trage verdamping verbetert het effect, roest 

wordt getransformeerd en de aankoeking wordt 
losgeweekt

•  Zeer spaarzame aanbrenging

Veilig voor mens en milieu
Dankzij zeer effectieve, milde en milieuveilige 
werkzame stoffen.

Spuitbus 250 ml
Art.nr. 0893 300 250

VE/st. 1/12

https://eshop.wurth.nl/-/0893300250.sku/nl/NL/EUR/
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