
KOROZYON KORUMA SPREY

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

ÖZELLİKLER:
▪Yağ ve silikon içermeyen, itici gaz karışımında katkı
maddeleri ve solventler ile rafine edilmiş yüksek
kaliteli çok yönlü mineral yağ bazlı koruma spreyidir.
▪Yüksek nüfuz etme etkisi ile su ve nemi kovar, hatta
düşük toleransta bile yağlar ve korur.
▪Ürün yağ ve silikon uygulanan ve aynı zamanda
korozyona karşı işlenmiş yüzeylerin korunmasında
idealdir.

KULLANIM ALANI:
▪Ürünün bakım ve koruma olarak pek çok kullanım
alanı vardır. Başlıca olarak atölyelerde su direnci ve
metalleri korozyondan koruma için, elektrik
ekipmanlarında temizlik için kullanılır.
▪Hassas makine aletleri, ölçüm aletleri, hassas
mekanik ve optik aletler, silah gibi diğer makine
elemanlarında kullanılır. Kilitleme mekanizmaları,
dişler, menteşeler, kilitleme silindirleri vb. yerlerde
kullanılır. Ürün, çoğu plastiğe, lake yüzeylere ve
elastomerlere karşı nötr davranış gösterir.

KULLANIM ŞEKLI: 
▪Ürünün optimal depolama ve işleme sıcaklığı
10-25°C'dir. Kullanım öncesi yaklaşık 1 dk boyunca 
serbest bilye sesini duyana dek kuvvetlice 
çalkalayınız. Parçalara yaklaşık 15 - 20 cm 
mesafeden püskürterek uygulayınız. Gerektiği 
takdirde işlemi tekrarlayabilirsiniz.
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KOROZYON KORUMA SPREY

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

AMBALAJ: 
500 ML SPREY KUTU

ART. NR.
W 160 117
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TEKNİK BİLGİ

Görünüş:  
20 ° C'de özgül ağırlık:  
Parlama noktası:   

Şeffaf sıvı 
yaklaşık 0.86 
65 ° C

Akma noktası:    - 12 ° C
40 ° C'de dinamik viskozite:  15 mPa s
Film özellikleri (çözücünün buharlaşmasından sonra)

64 mPa.s
8900 N

Dinamik viskozite (@ 20 ° C): 
Falex true load failure : 
(ASTM D 3233, Proc.A) 

(*) Korozyon koruma sonuçları esas olarak yüzey ve iç ortam 
şartlarına bağlı olur. 1 veya 6 aydan fazla olabilir. Bu nedenle ilk 
uygulamadan sonra, korozyon belirtileri açısından uygulanan 
bölge kontrol edilmelidir. Gerektiğinde ürün tekrar uygulanabilir.
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