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Korrosionsschutz
(DIN 51 355)

Kontrolle dieser
Produkteigenschaften

- siehe TÜV NORD Zertifikat -

nach TÜV NORD Standard

TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG

korozní ochrana kovových dílů pro skladování v interiérech

WEICON Corro ochrana je transparentní ochranný film s
certifikátem TÜV, který trvale konzervuje kovové nástroje a
jemné součásti suchou vrstvou na bázi vosku.
WEICON Corro ochranu lze použít jako protikorozní ochranu
nenatřených a neošetřených kovových součástí nebo
nástrojů, pro ochranu při námořní přepravě ke konzervaci
nástrojů a jemných součástí při ukladnění v interiérech.
Ochrannou vrstvu lze snadno odstranit (např. pomocí
WEICON Čističe S).

Technické údaje
Zápach Rozpouštědlo
Odstín bílá, mléčná, mléčná
Specifické vlastnosti na bázi vosku
bez silikonů ano
Teplotní odolnost -20°C až +80°C
trvanlivost 24 mon.
Schválení / směrnice
ISSA kód 53.402.08

Zpracování
Nastříkejte dostatečně velké množství na ošetřovaný povrch
a nechte reagovat. V případě potřeby otřete čistou látkou.
Postup opakujte dle potřeby. Zabraňte kontaktu s plastovými
a lakovanými povrchy.
Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a
nevystavujte teplotám nad +50°C.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).
dostupné velikosti:
11550400 Corro ochrana, 400 ml, bílá, mléčná, mléčná

na detail produktu
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Technické spreje

Povrchové a antikorozní krytí

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a
odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z
nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.
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65 info@weicon.com.tr


