Technická informace

EKOLUBE ANTIKOR WA
Popis:
Ekolube Antikor WA je konzervační olej na bázi technického benzinu A II s vybranými přísadami. Po odpaření
rozpouštědla vznikne hnědý, na omak pevný film voskovitého charakteru, který obsahuje účinné antikorozní
přísady. Výrobek neobsahuje barium, chlorované uhlovodíky, PCB, PCT a podobné polychlorované sloučeniny,
dusitany, PTBB a fenol.
Ekolube Antikor WA je charakteristický tím, že po odpaření rozpouštědla vytváří na povrchu dílů velmi odolný
voskový film, který chrání strojní součásti uložené ve skladech po dobu až tří let, součásti uložené pod
přístřeškem po dobu jednoho roku až tří let. Jeho extrémní protikorozní odolnost v pětiprocentním roztoku NaCl
500 hodin jej předurčuje pro konzervaci dílů přepravovaných námořní dopravou.
Oblasti použití:
Ekolube Antikor WA je vhodný obzvláště pro dlouhodobou konzervaci obráběcích strojů a přístrojů, jakož i
náhradních dílů a polotovarů, a to jak pro přepravu (i zámořskou), tak pro dlouhodobé skladování a to i v
nechráněném prostředí.
Vlastnosti:








excelentní ochrana proti korozi i v přítomnosti mořské vody
neobsahuje barium
dobře vytlačuje a odstraňuje vodu
vynikající ochrana proti vlhkosti
elastický nelepivý film použitelný v rozsahu teplot -40°C až +100°C
dobrá neutralizace potu z rukou
snadné a ekonomické použití

Způsob nanášení: Máčením, stříkáním, štětcem případně válečkováním.
Způsob odstraňování: Mírně alkalické mycí prostředky, případně rozpouštědla v kapalné nebo parní fázi nebo
mechanicky.

Charakteristika:
Vlastnosti

Údaje
0,865
80
36
A II
-21
40
26-30
cca 0,5
≥500

Zkouška dle
DIN 51 757
DIN 51 562
DIN EN 22719
DIN ISO 3016
-

Hustota při 15 °C (g/ml)
Viskozita při 20 °C (mm2/s)
Bod vzplanutí PM (°C)
Třída nebezpečnosti podle VbF
Bod tuhnutí (°C)
Tloušťka filmu (µm)
Vydatnost filmu (g/m2)
Doba schnutí při pokojové teplotě (hod.)
DIN 50021
Postřik 5% roztokem NaCl (hodin)
Balení: volně nalévaný
Manipulace a skladování: skladovat při pokojové teplotě
Ochrana zdraví: Výrobek neobsahuje PCB, PCT, ani sloučeniny na bázi těžkých kovů. Podle zákona 157/98
Sb. je však zařazen jako zdraví škodlivý a musí být označen patřičnými symboly. Při delším styku s pokožkou
způsobuje její dráždění a vysychání. Při nanášení přípravku nejezte, nepijte, nekuřte
Pokyny pro zneškodňování: Odpad likvidovat prostřednictvím oprávněné firmy, kód odpadu
nekontaminovaného výrobku: 120107. Další informace: viz. bezpečnostní list výrobku.
Vyrábí a dodává: Ekolube, s.r.o. Pražákova 10, 619 00 Brno tel. 543 251 596-7, www.ekolube.cz www.oleje.cz

