RUSTYCO®: méér dan schuren in het kwadraat!

Raymond van den Heuvel
Ongeveer 6 jaar geleden is het begonnen. Raymond: “Als
liefhebber van klassieke auto’s en motoren was de oprichter/
huidige eigenaar Louis Ottens op vakantie in de USA en kwam
daar enkele roestoplossers tegen. Maar geen enkele voldeed
echt aan wat hij zocht. Hij heeft ze toen allemaal mee naar
Nederland genomen. Hier hebben we met een chemicus
de beste eigenschappen van ieder product afzonderlijk
samengevoegd. Ruim twee jaar later is het resultaat van ons
zwoegen op de markt gebracht. Het sloeg meteen aan. Nu,
vier jaar verder, zijn er ook al andere branches aangeboord,
zoals de industrie, scheepvaart, plezierjacht, fietsenbranche
en natuurlijk het buitenland. We verkopen het product met
succes in België, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Finland.
Producten van RUSTYCO ® liggen bijvoorbeeld in de winkels van
Brezan en bij de betere klassieke autodealers. En.., degene die
zelf dealer wil worden, mag zich graag bij ons aanmelden!”

Eenvoudig en veilig te gebruiken
In de basis is het eigenlijk simpel. RUSTYCO ® is een
product dat alle roest en oxidatie van metalen voor
100% verwijdert, met als resultaat weer origineel blank
metaal. Omdat juist bij klassieke auto’s het vervangen
van onderdelen niet altijd wenselijk is, en ook gezien de
ouderdom hier en daar wel wat roestplekken kunnen
voorkomen, is RUSTYCO ® eigenlijk een must voor iedere
bezitter van een klassieker.
Eigenschappen
RUSTYCO ® roest oplosser is een unieke roestverdelger.
Het verwijdert roest 100% poriëndiep in alle naden
en kieren van staal, RVS, aluminium en de meeste
ferro-metalen. Zonder te stralen of te schuren. Het
is géén omvormer. Het product maakt het oppervlak
microscopisch schoon. Het is de ideale ondergrond voor
alle primers en verfsystemen. Het bewerkte onderdeel
kan weer als nieuw metaal behandeld worden.
RUSTYCO ® is verkrijgbaar in gelvorm of concentraat
voor een dompelmethode. Het concentraat is verdunbaar
met water. Al met 1 liter RUSTYCO ® kan een 20 liter
krachtig ontroestingsbad gemaakt worden, dat meerdere
keren te gebruiken is totdat het donker/zwart van kleur is
geworden. De gel is vooral handig voor grote onderdelen
die niet ondergedompeld kunnen worden.
RUSTYCO ® is ongevaarlijk voor de meeste materialen,
zoals lak, kunststof, hout, rubber, vinyl, glas, RVS,

aluminium, koper, chroom, enz. Het middel tast dus niet
de lak van de auto aan! Ook geen gevaarlijke dampen,
niet giftig, niet brandbaar, biologisch afbreekbaar en dus
milieuvriendelijk. Wel wordt aanbevolen om het product
voor gebruik altijd eerst op een onopvallende plaats te
testen. Kortom, een ideale methode voor het ontroesten
van motoronderdelen, plaatwerk, bumpers, velgen, veren
of de binnenkant van een benzinetank. Maar ook voor
bijvoorbeeld een fiets, scharnieren, barbecue, boot, roest
op sanitair, etc. De resultaten op de foto’s op de site
(www.rustyco.com) zijn fabuleus. Duidelijk is te zien dat
ook de poriën weer schoon zijn geworden. Prima roestvrij
dus! Een aanrader voor kleine onderdelen die je niet wil
stralen. Bekijk ook eens de demo video op de website!
Gebruiksaanwijzing
Verwijder eerst loszittende roest, vuil, vet en olie. Maak
een oplossing aan in water, bijv. in een kunststof emmer
of container. Voeg per liter water minimaal 5 dopjes
RUSTYCO ® toe (lichte roest). Bij zwaardere roestvorming
méér RUSTYCO ® toevoegen. Onverdund gebruiken
mag en kan ook. Voorwerp onderdompelen in het
ontroestingsbad (minimaal 30 minuten). Circa 72 uur kan
nodig zijn bij zéér zware roest. Voorwerp regelmatig uit
de oplossing halen, losse roest eraf borstelen en afspoelen
met water. Dit bevordert en versnelt het proces. Door
de oplossing te verwarmen, wordt alle roest nog sneller
verwijderd. Na dit proces kan het voorwerp tijdelijk
roestwerend gemaakt worden. Daartoe het onderdeel
nogmaals circa 5 minuten onderdompelen, laten drogen
en niet meer in aanraking laten komen met vocht. Het
voorwerp is nu klaar om verder behandeld te worden.
Voorwerpen die niet ondergedompeld kunnen worden,
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moeten ontroest worden met RUSTYCO®-GEL. Het
is wel zaak om de gel niet te laten uitdrogen omdat de
werking en het proces van ontroesten dan stopt.
Eervolle vermelding en wereldwijd patent
RUSTYCO® is eind december door dagblad De Telegraaf
verkozen tot meest prestigieus eervol product van 2013!
Niet onvermeld mag blijven dat er sinds enkele weken een
wereldwijd patent is verworven op een nieuwe loot aan de
RUSTYCO®-boom. Het gaat om een product dat er voor
zorgt dat iedere kruipolie in samenwerking met RUSTYCO
Booster® wél echt ontroest (en niet alleen smeert). Ideaal
voor draaibare en moeilijk bereikbare onderdelen. Aan de
marketing / verpakking wordt nog volop gesleuteld. Daar
gaan we dus binnenkort meer van horen!
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