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                     Čistič nádrže, čtyřdílný set. 

Upozornění na nebezpečí: 

Udržujte čistič, odstraňovač rzi, laky a rozpouštědla pod dozorem a mimo dosah dětí. 

Při práci noste ochranný oděv, gumové rukavice a ochranné brýle. Nejezte, nepijte a 

nekuřte. Při vdechnutí hrozí poškození zdraví, při potříštění kůže a očí je nebezpečí 

popálenin. 

Při potříštění kůže těla umyjte zasažené části těla mýdlem a případné popáleniny 

konzultujte s lékařem. V případě dalších zdravotních potížích navštivte lékaře. 

Návod na odstranění: 

 Olejové chemikálie jsou nebezpečným odpadem a nesmí se dostat do vody půdy a 

kanalizace. Všechny zbytky zlikvidujte v souladu s předpisy pro likvidaci starých laků a barev. 

Prázdné nádoby dejte do pytle  a vyhoďte do příslušného kontejneru. 

 

Příprava: 

- Vyprázdnit nádrž, odšroubovat kohout, vymýt nádrž vodou. 

- Otvory nádrže uzavřít korkem, gumou, těsněním nebo šroubem. 

- Nachystat: + k zahřátí kapaliny: kýbl, tyče k míchání, topné těleso a teploměr 

                    + k vysušení nádrže: teplovzdušnou pistoli nebo fén a hadr 

                    + k vyprázdnění nádrže: kanystr nebo nádobu na palivo 

                    + k ochraně laku: hadry, folie, karton a lepící pásku 

 

Vyčištění kovu,odmaštění: 
 

Odmašťovač je koncentrovaný prášek, který se rozpustí v teplé vodě cca 40 g/L. 

 

- 570 g prášku vsypte do kýble, zalijte 2 – 3 litry horké vody a míchejte do úplného 

rozpuštění. Přes trychtýř nalijte do nádrže. Potom dolijte horkou vodou až po vrch 

nádrže. 

- Činidlo nechte působit minimálně 30 minut, při velkém znečištění až 4 hodiny. 

- Teplota kapaliny musí mít při aplikaci 50 – 60 C. Je nutno použít ponorný vařič 

kapalinu přihřívat a teplotu kontrolovat teploměrem. 

- Po uplynutí doby nádrž vyprázdnit. Čistící kapalinu je možno dle znečištění použít 

znovu 5 – 10 krát. 

- Vyprázdnit nádrž a tu pak několikrát vypláchnou teplou vodou. 
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Pokud není vyčištění dobré je možno jej opakovat. 

 

Zbavení rzi, neutralizace: 
  

 Odstraňovač rzi je solný granulát, který je rozpustný v teplé vodě 40g/L. Při velkém 

zrezivění nádrže (odlupují se kousky rzi) je možno předčistit nádrž mechanicky. Do nádrže se 

dá hrst matek a přidá se 1 l vody. Nádrží se třepe a otáčí cca. 10minut. Poté se matice 

s vodou vylijí a nádrž se propláchne horkou vodou. Postup se dle situace může několikrát 

opakovat. 

 

- 570 g granulátu vsypte do kýble, přelijte 2 – 3 litry horké vody a míchejte do úplného 

rozpuštění. Přes trychtýř nalijte do nádrže, Potom dolijte horkou vodou až po vrch 

nádrže. 

- Odstraňovač rzi nechat minimálně 30 minut působit, při velkém znečištění až 4 

hodiny. 

- Teplota kapaliny musí mít při aplikaci 50 – 60 C. Je nutno použít ponorný vařič 

kapalinu přihřívat a teplotu kontrolovat teploměrem. 

- Po uplynutí doby nádrž vyprázdnit. Kapalinu lze dle znečištění použít až 5 krát. 

Odstraňovač rzi odstraní i velmi zkorodované povrchy. Při velmi rezavých površích je 

možno 1 – 2 krát zopakovat. 

 

Těsnění nádrže pomocí 2 K laku: 

 

Popis materiálu: 

Barva: světle šedá, černohnědá 

Základ: dvoukomponentní epoxid 

Zpracování: okolní teplota od 10 – 35 C 

Výsledný povrch: Hladký, elastický povrch odolný vůči všem známým palivům, 

vodě, olejům, rozpouštědlům, zředěným kyselinám a louhům, alkoholům. 

Mísicí poměr:  A : B , 4 : 1,  200g A : 40g B 
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Zapečetění, utěsnění: 

Poté co byla nádrž vyčištěna, odstraněna rez musí nádrž vyschnout. Nádrž musí být 

před utěsněním suchá, bez prachu a vychladlá. 

Dobře promíchat složku A , složku B a poté vlít složku B do složky A. Směs A + B dobře 

promíchat. Směs je připravena k použití. Čas použití směsi je dle teploty 8  - 12 hodin. Za tuto 

dobu lze provést utěsnění 2 krát po sobě. 

A) První utěsnění: 

- Nejprve uzavřít gumovými nebo korkovými špunty veškeré otvory v nádrži, mimo 

nalévací otvor. 

- Hotovou promíchanou směs nalít otvorem do nádrže a poté otvor dobře uzavřít lepící 

páskou nebo starým uzávěrem. Při použití uzávěru vložte pod něj plastovou folii a tím 

uchráníte těsnění uzávěru, 

- Nádrž krouživými pohyby obracet a točit aby byla stejná vrstva po celé vnitřní ploše 

nádrže.  Většinou postačí točit a obracet několik minut, potom nádrž na 10 minut 

odstavit aby mohla přebytečná směs ztéct. Směs nechat v místě otvoru nádrže 

vykapat do nádoby. Nádobu dobře uzavřít a nechat v suchu a chladnu. 

- Otvor nádrže nechat otevřený aby první film zaschnul. Ccca. 3 – 4 hodiny) 

- U některých nádrží jsou přepážky a tak zůstane hodně směsi v nádrži navíc. Tuto 

směs je možno odsát jednorázovou injekční stříkačkou s hadičkou.  

 

B) Druhé utěsnění: 

- Opětovně nalít směs do nádrže a znovu zopakovat celý postup. 

Pro nejlepší možný rovnoměrný film, je dobré několikrát opakovat obracení nádrže, 

protože směs je 8 – 12 hodin v nádrži tekutá. Pokud by se nádrž neobracela mohly by 

vzniknout nerovnoměrně potažená místa. 

 

C) Vysušení nádrže: 

- Poté co film zaschnul, je nutné nádrž otočit plnícím otvorem dolů a nechat 

zatvrdnout osm dnů. Doba zatvrdnutí záleží na okolní teplotě a tloušťce naneseného 

filmu. Zatvrdnutí lze urychlit (teplovzdušná pistole, fén) při teplotě 80 C po dobu 

jedné hodiny. Doporučuje se však přirozená doba vytvrdnutí. 

 

Je možné provést i třetí vrstvu pokud je nerovnoměrná síla ochranného filmu. Palivo 

se může dát do nádrže až po celkovém vytvrdnutí za osm dnů. 


