
UWAGA: 
Karta  techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. 
Firma ONDO sp. z o.o.  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników,  
ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem. 

 

 
Arkusz Danych Technicznych 

Pulsar RUST PENETRANT 
Odrdzewiacz penetrująco-smarujący 
 

(wersja polska wrzesień 2018) 

 

OPIS PRODUKTU: 
PULSAR RUST PENETRANT – to bezsilikonowy środek 
smarno-antykorozyjny w aerozolu o wszechstronnym 
zastosowaniu w konserwacji i naprawach urządzeń 
technicznych. PULSAR RUST PENETRANT zawiera oleje 
syntetyczne jak i specjalne dodatki, które powodują 
wszechstronne zastosowanie produktu do: 

 smarowania powierzchni metalowych i tworzyw 
sztucznych, 

 penetrowania szczelin w strukturze smarowanych 
materiałów i złącz oraz rozluźnianie skorodowanych 
połączeń, 

 zabezpieczania antykorozyjnego smarowanych 
części metalowych poprzez tworzenie cienkiego, 
dobrze przylegającego filmu na powierzchni, 

 poprawiania własności powierzchni izolujących 
elektrycznie (np. przewody wysokiego napięcia  
w samochodzie), 

 ochrona powierzchni metalowych przed penetro-
waniem wilgoci. 

 

TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
PULSAR RUST PENETRANT oferowany jest w dwóch 
odmianach: 

1.  Odmiana LUBRICANT: „delikatne” smarowanie 
powierzchni metalowych i tworzyw sztucznych, 
mechanizmów zamków, kłódek, narzędzi  
(w tym precyzyjnych), konserwacja narzędzi 
mechanizmów suwliwych, poprawianie izolacji 
przewodów elektrycznych w samochodach, 
zabezpieczanie antykorozyjne powierzchni 
metalowych itp. 

2.  Odmiana DISCONNECTOR z MoS2 dwu-
siarczkiem molibdenu bardzo skuteczne penetruje  
i luzuje skorodowane połączenia, smaruje 
mechanizmy bardziej obciążonych urządzeń, 
zabezpiecza antykorozyjnie powierzchnię, oraz 
świetnie wpływa na poprawę współpracujących 
części jak zawiasy, kłódki, mechanizmy precyzyjne 
itp. dzięki zawartości   w składzie MoS2. 
 

UWAGA:  
Obydwie odmiany smaru pakowane są w identyczne 
pojemniki, jeden z naklejką LUBRICANT, drugi z naklejką 
DISCONNECTOR. Ten ostatni jest wzbogacony MoS2 - 
dwusiarczkiem molibdenu i posiada wewnątrz metalową 
kulkę. Pojemnikiem tym należy przed użyciem kilka razy 
silnie wstrząsnąć. 

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 
Kolor: 
wersja LUBRICANT: żółtawa przezroczysta ciecz 
wersja DISCONNECTOR:  żółtawa ciecz z czarną  

               zawiesiną MoS2 
Zapach: charakterystyczny 
Korozyjność: brak 
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny 
Oznak. niebezpieczeństwa: płomień 
 

WPŁYW NA EKOLOGIĘ: 
nie zawiera silikonów, 
nie zawiera trójchloroetanu, 
napełniony gazem propan, butan i CO2. 
 

OPAKOWANIA: 
Pojemnik metalowy 400ml aerozol. 
 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Powierzchnię przed smarowaniem oczyścić wstępnie 
mechanicznie z pozostałości klejów, stwardniałych smarów, 
brudu. Umyć a nawet odtłuścić. 
PULSAR RUST PENETRANT należy nanosić cienką 
warstwą na powierzchnię przeznaczoną do smarowania lub 
zabezpieczania i pozostawić do jej całkowitego zwilżenia. 
Powierzchnie przeznaczone do rozłączenia, a szczególnie 
złącza śrubowe, zwilżać w razie potrzeby wielokrotnie, aż 
do uzyskania właściwego efektu (rozłączenia części). 
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
Produkt PULSAR RUST PENETRANT zawiera substancje 
łatwopalne. Pojemniki z produktem przechowywać z dala od 
ognia i źródeł ciepła. Pozostałe środki ostrożności jak dla 
pojemników ciśnieniowych (aerozole). Więcej informacji 
zawiera Karta Charakterystyki produktu. 
 

Kod produktu: 
 

KAARP400   KAARP400K 
EAN: 5905722050287  EAN: 5905722050423 
 
 


