ISO 9001
7. ANITKORÓZNE PROSTRIEDKY
Názov

PENETRATOR
HRDZE MOS-2

ROST-I-SOL
70-36

Popis – využitie – vlastnosti
• sprej, odstraňuje hrdzu a iné nečistoty, predstavuje dokonalú, trvalú antikoróznu
ochranu pri spojeniach skrutiek, ventiloch, kolíkoch, rúrových golieroch atď.
• veľmi dôkladne čistí zhrdzavené a zodreté časti strojov, dostane sa do
najmenších štrbín a iných nedostupných miest, konzervuje
• nevytvára usadeniny
• nepôsobí na lakované povrchy
• vďaka dlhodobému mastnému pôsobeniu nie je ďalšia konzervácia častí, na
kotrých je MOS-2 nutná

• patentovaná ochrana pred hrdzou
• dokonalý antikorózny prostriedok v géli predchádza tvorbe hrdze na oceli a brzdí
korózne procesy na zhrdzavených povrchoch
• žltá akrylová emulzia; v momente nanesenia na zhrdzavené kovové povrchy
reaguje s hrdzou a mení ju na čierny povlak chrániaci pred koróziou
• tento preparát bol navrhnutý nie ako podklad, ale ako konečný náter a preto nie
je potrebné prekrývať ho inými nátermi ak to nie je nutné
• čas schnutia: normálne je povrch suchý za 30 až 60 min. pri 20°C a 70% vlhkosti;
je možné maľovať alebo natierať lakom po 24 hodinách (v 20°C).
• dobrá odolnosť na lúhy a kyseliny, ako aj neagresívne oleje, hodí sa ako podklad
na natieranie rôznymi farbami a lakmi
• jediný antikorózny prostriedok o pH=7

• vysokovýkonná ochrana pred koróziou na báze vody na ochranu pred vznikom
korózie na holých kovových povrchoch, ako aj na zadržanie postupu korózie na
ľahko zhrdzavených/ okysličených povrchoch
• na priame maľovanie štetcom veľkých zhrdzavených povrchov,
• uzatvára hrdzu, môže byť natieraný farbou.

Katalógové
číslo

Balenie

84 25 760500

300 ml

84 25 703600
84 25 703610

500 ml
10 l

84 25 703505
84 25 703510

500 ml
10 l

84 25 703700

400 ml

84 25 703401
84 25 703405
84 25 706301
84 25 706305

1l
5l
1l
5l

84 25 703900

400 ml

ROST SAFE
SPRAY
70-37

TS 400
70-34 červená
70-63 čierna

WAX SPRAY
70-39
(ochranný vosk)

• antikorózny podklad na kovové povrchy
• základná antikorózna ochrana všetkých kovových, čistých povrchov
• druhotná protikorózna ochrana už zhrdzavených povrchov vďaka tvorbe
ochrannej vrstvy neprepúšťajúcej vodu a vzduch
• dokonalá priľnavosť na zhrdzavené povrchy
• rýchloschnúci prostriedok, v závislosti od hrúbky vrstvy sa stáva suchý prach asi
po 10 min. (pri teplote. 20°C)
• hodí sa na natieranie všetkými farbami a lakmi
• kyseline a lúhom odolný
• dobrá odolnosť na UV žiarenie
• nie je potrebné pred zváraním odstraňovať

• ochrana pred koróziou
• rýchloschnúci, ochranný podklad na všetky kovy, bezpečne a trvalo chráni, dobre
prilieha k všetkým holým kovovým povrchom, môže byť natieraný akoukoľvek
normálnou farbou alebo lakom (skôr skontrolovať pôsobenie podkladu v prípade
použitia farby s veľkým množstvom riedidla)
• preparát vhodný na zváranie, dobrá odolnosť na UV
• môže sa používať na zhrdzavený povrch, dobrá odolnosť na väčšinu zásad
a kyselín, ako aj na neagresívne oleje.
• riedidlo do TS 400, 1l , s katalógovým číslom: 84 25 706300

• ochranný vosk v spreji
• priesvitný syntetický vosk obohatený o substancie brzdiace koróziu a týmto
spôsobom poskytujúce lepšiu ochranu ako jednoduché voskové systémy
• poskytuje náter chrániaci pred koróziou na kovových povrchoch
• dobre prilieha ku všetkým kovom
• na nedostupné sekcie panelov, náradia, foriem, konzervovanie častí
skladovaných a prepravovaných časti strojov voči povetrnostným vplyvom
• vydrží taktiež vysoko korózne atmosferické podmienky (morská klíma);
Vďaka svojej kapilárnej akcii odstraňuje vodu taktiež v priehĺbeniach.
• ak má byť povrch opäť čistý, voskový náter je možné odstrániť pomocou:
CITRUS SPRAY 75-17 alebo INTENSIVE CLEANER 75-27
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7. Anitkorózne prostriedky

Prostriedky technickej chémie
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>TOP<
70-35
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