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Voskový antikorózny sprej
Dlhodobá ochrana kovových povrchov pred koróznymi vplyvmi

Oblasť použitia:
Antikorózna ochrana kovových súčastí, strojov a strojových dielov, ako sú
vstrekovacie formy, pracovné nástroje, výrobky, náradie, dutiny atď. Pre svoju
odolnosť voči slanej vode je vhodná aj pre zámorskú dopravu.
Spôsob použitia :
Sprej pred použitím dôkladne pretrepte. Nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm na
vopred očistený povrch (použite napr. Metaflux 75-32, 70-15, 79-02 ) a nechajte
zaschnúť. Číry voskový ochranný film pôsobí okamžite a zasychá v priebehu 60 minút.
Spôsob odstránenia voskového nástreku:
Pre odstránenie voskového nástreku použite produkt Metaflux 75-32 Univerzálny
čistič Super.
Vlastnosti výrobku:
• Vytvára trvale elastický ochranný film, vode odolný, dobre priľnavý k všetkým
kovovým povrchom.
• Odpudzuje vodu
• Dlhodobá ochrana pred atmosférickými vplyvmi
• Vysoký kapilárny efekt
• Vytvára číry bezfarebný voskový film
• Nevysychá, nevytvrdzuje, nepraská
• Bez zápachu
Príklady použitia:
• Konzervácia foriem, lisov, nástrojov, dielov, modelov a iných súčastí
• Ochrana kovov v údržbe a skladovaní
• Ochrana ložísk, reťazí, lán, vačkových hriadeľov, závitov, vodiacich tyčí a klapiek
• Konzervácia súčastí a výrobkov pri skladovaní a zámorskej doprave.
Doba ochrany povrchov po nástreku:
Minimálne 1 rok bez mechanického a chemického poškodenia povrchu.

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných
údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť
podkladového povrchu.

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk
Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o .
nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

