
                                       Technická informace 

      EKOLUBE ANTIKOR LD 

Ekolube Antikor LD je ochranný antikorozní olej s rozpouštědlem bez obsahu baria, který spolehlivě vytěsňuje 

vodu nebo vodné roztoky s povrchu obrobků a jiných kovových polotovarů.  

Ekolube Antikor LD je  tzv. Dewatering- Fluid s přechodnou antikorozní ochranou. Na ošetřeném povrchu 

vytváří velmi tenký transparentní film s vysokou antikorozní ochranou. 

Použití:  Ekolube Antikor LD se používá na krátkodobou nebo mezioperační konzervaci polotovarů ze 

železných materiálů v nezabaleném stavu, nebo pro přepravu výrobků v zabaleném stavu. Zejména je však 

vhodný k sušení mokrých  povrchů obrobků – např. částí, které vycházejí z mycích zařízení nebo na sobě nesou 

z předchozího procesu zbytky  chladících vodných emulzí. Voda nebo vodní roztoky, které se nahromadily 

v nepřístupných místech citlivých na korozi /štěrbiny,rýhy, vývrty,geometricky komplikované obrobky/, jsou 

tímto olejem spolehlivě vytěsněny. To umožňuje dokonalé sušení a uložení kovových dílů před dalším 

zpracováním. Nanášení se provádí nástřikem případně máčením. Odstraňování, v případě potřeby, je možné 

provádět mechanicky setřením, mírně alkalickými mycími prostředky, nebo rozpouštědly v kapalné nebo parní 

fázi.  

Vlastnosti: 

· Spolehlivý, rychle schnoucí ochranný film 

· Dobré vlastnosti, jedná-li se o odstraňování, odlučování a vytěsnění vody 

· Vynikající ochrana před vzdušnou vlhkostí 

· Jednoduchá aplikace 

 

Charakteristika:  

Vlastnosti Údaje Zkouška dle 

Zápach benzínový - 

Barva/vzhled kapaliny hnědá/ čirá vizuálně 

Hustota (kg/m3) 840 DIN 51 757 

Viskozita při 40 °C (mm2/s) 4,5 DIN 51 562 

Bod vzplanutí PM (°C) >62 DIN 51 755 

Třída nebezpečnosti podle VbF A II - 

Bod tuhnutí (°C) -24 ISO 3016 

Vydatnost filmu (g/m2) 7 - 

Tloušťka filmu (um) 4 - 

Odstranitelnost vyhovuje 
DIN 51 371-1 zkuš. 

předpis 52.02 

Vlhká komora (h) cca 700 DIN 51 359 * 

Působení kondens. vody- proměnné klima KFW (počet cyklů) > 40  

Doba schnutí při pokojové teplotě (min.) 30-40  

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 

http://www.ekolube.cz/
http://www.oleje.cz/

