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DESCRIERE
IZOCOR DR  este un produs profesional, realizat special pentru curatarea totala de rugina si
indepartarea contaminantilor organici.
Contine substante active de fosfatare, surfactanti, solventi si aditivi speciali. 

UTILIZARE • utilizat pentru curatarea si indepartarea ruginii, tunderului chiar si de profunzime, 
• utilizat  pentru  degresarea  si  pretratarea  suprafetelor  metalice  prin  fosfatare  in  vederea

grunduirii, vopsirii si galvanizarii,
• utilizat pentru suprafete mari ( constructii, domeniul tinichigerie auto) cat si pentru suprafete

mici(mecanica fina).

AVANTAJE • Reactie foarte rapida,
• Randament bun la curatare , 
• Timp scazut de contact,
• Actiune de fosfatare, 
• Consum scazut,
• Actiune  asupra altor contaminanti,
• Indeparteaza  eficient rugina si tunderul,
• Buna  pregatire pentru acoperiri chimice,
• Actiunea se limiteaza asupra sarurilor de fier in principal, si a contaminantilor, fara a ataca 

materialul.

CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE

Caracteristici Valoare U. M.

Aspect Lichid omogen, transparent -

Culoare Incolor -

Densitate relativă  +23C 1.0—1.2 g/cm3

INSTRUCTIUNI
DE UTILIZARE

In cazul unor zone grosiere de rugina si grasimi se impune in prealabil curatirea mecanica a 
ruginei ( care se exfoliaza ) cu perii de sarma, hartii abrazive, etc.
Produsul se aplica cu pensula sau prin pulverizare pe suprafata (zona) metalica atacata de rugina 
si care se doreste a fi tratata sau se face o baie in care se pune produsul si se imerseaza piesele 
care se doresc a fi tratate.  
Dupa cca 2 ore de la aplicarea produsului,si uscarea suprafetelor, acestea se pot degresa si curata
prin stergere cu o carpa inbibata cu diluant IZOCOR D101.
Acoperirea cu grund s-au vopsea a suprafetelor tratate, se face dupa degresare si curatare a 
suprafetelor in maxim 2 ore  pentru evitarea reaparitiei fenomenului de coroziune.
Conversia se considera completa cand suprafata tratata devine uniforma, de culoare neagra-
albastruie (dupa 12-24 ore) .
Produsul IZOCOR DR nu se va dilua-  va fi aplicat ca atare
Temperatura recomandata de aplicare pentru mediu si suport: min. 15C, max.30C, iar 
umiditatea relativa va fi de maxim 70%.

A NU SE UTILIZA SUB +5C. 
 Nu se va lucra in conditii de temperaturi ridicate sub directa influenta a razelor solare, vant 
puternic, ceata si pericol de ploaie si inghet. 
Este interzisa cu desavarsire amestecarea produsului cu orice alte solutii sau compusi 
chimici, chiar cu destinatii similare, pentru evitarea riscului aparitiei unor probleme de 
compatibilitate. 

CONSUM SPECIFIC Cca.  0,1 kg/m2 – prin pulverizare
cca.   0.15 kg/ m2- prin pensulare

AMBALARE Produsul IZOCOR DR se  ambalează în recipiente  plastic uscate, închise etanş, cu o capacitate
de 1L, 5L,10L, 20L.
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TRANSPORT 
SI

DEPOZITARE

Produsul  IZOCOR DR  se transporta si depozitează în locuri  uscate, ferite de radiaţii  solare
directe şi  intemperii,  special  amenajate pentru substanţe chimice nocive periculoase,conform
legilor in vigoare, la temperaturi cuprinse între +5°C şi +30°C.

GARANTIE Produsul  IZOCOR DR   pastrat in ambalajul original sigilat este  garantat 3 luni de la data
fabricatiei, in conditiile de transport si  depozitare mentionate in fisa tehnica.
Calitatea produsului IZOCOR DR  poate fi verificata numai in perioada  termenului de garanţie
prin  efectuarea  tuturor  determinărilor  de  laborator  conform  STF  al  produsului,  de  catre  un
laborator autorizat/acreditat, caz in care prelevarea probelor se va face din ambalaje originale
sigilate, de catre laboratorul autorizat/acreditat, in prezenta unui reprezentant al Producatorului.
Produsul  IZOCOR DR   indeplineste  performantele  impuse  de  STF, cu  conditia  respectarii
tehnologiei de punere in opera si exploatare. Firma producatoare,  nu isi asuma raspunderea
asupra  rezultatelor  negative  obtinute  de  cumparator,datorate  unor  conditii  locale
necorespunzatoare de aplicare si utilizare, ai caror parametri nu sunt sub controlul ei. 
Datele din aceasta fisa exprima stadiul actual al cunostintelor firmei producatoare si au ca scop
prezentarea  informatiilor  generale  asupra  produselor  IZOCOR  DR  si  a  utilizarii  lor.
Beneficiarul  produsului  trebuie  sa  testeze  daca  produsul  este  corespunzator  cerintelor  sale
inainte de utilizare si sa consulte fisa tehnica cea mai recenta a produsului ,aceasta eliberandu-se
la cerere.

MĂSURI DE SECURITATE 
ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Produsul IZOCOR DR  este nociv si inflamabil.
Se  vor respecta normele de securitate şi sănătate în muncă cuprinse în legea nr.
319/2006, normele pentru situaţii de urgenţă în vigoare, precum şi cele cuprinse în
fişa cu date de securitate a produsului emisa de producator.
Produsul IZOCOR DR gata de aplicare contine compusi organici volatili:
   -maxim 800 g/l pentru IZOCOR DR .Subcategoria produsului conform  HG735/2006: e-
finisaje speciale.  Limita COV admisa :840g/l .
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S.C. PROTECT CHEMICAL S.R.L.
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