
Fișa tehnică
Data modificării:09.06.2020 - Pagina1/1

Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.
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Anti-rugina

Spray anti-rugina si grund intr-un singur produs

WEICON spray anti-rugina : pentru neutralizarea eficienta a ruginii
de pe suprafetele de fonta si otel ruginite. Protejeaza impotriva
coroziunii si este potrivit pentru utilizare la interior si la exterior.

Spray-ul anti-rugina are la baza o rasina epoxidica si formeaza
un complex de fier metalic organic cu stratul de rugina. Aceasta
legatura este stabilizata cu ajutorul rasinii epoxidice speciale care
protejeaza metalele de impactul extern. Stratul negru nou format
serveste ca si acoperire de baza si poate fi considerat ca si grund
pentru stratul de acoperire permanent aplicat ulterior.

Spray-ul este anticoroziv, are proprietati de capilaritate excelente
si un inalt grad de opacitate. Este rezistent la temperaturi de pana
la 80°C (pe termen scurt < 15 min. pana la 160°C), are o buna
rezistenta la intemperii si raze UV precum si o rezistenta excelenta
la solventi. Spray-ul anti-rugina WEICON nu contine metale grele
si nici acizi minerali si.

Spray-ul anti-rugina poate fi aplicat pe toate suprafetele ruginite,
de exemplu de la utilaje si instalatii, la echipamente din agricultura
precum si la motoare de masini. Spray-ul poate fi utilizat de
asemenea ca si strat preventiv de protectie.

Date tehnice

Miros rasina sintetica

Caracteristici neutralizarea ruginii, grunduire, etansare

Termen de valabilitate 24 luni

Culoarea bej, transparent

Rezistența la temperatură intre -50 si +80 pe termen scurt (<15 min.) pana la +160 °C

IMPA-Cod 450820

Aplicare
Pulverizati o cantitate suficienta pe piesa care urmeaza sa fie tratata
si permiteti sa reactioneze. Daca este necesar, stergeti cu o carpa
curata.Repetati procesul de cate ori este nevoie. Evitati contactul
cu materialele plastice si cu suprafetele lacuite.

Depozitare
Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale soarelui
si a nu se expune la temperaturi care depasesc +50°C.

Siguranță și sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor
fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si
respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de
siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:
11155400 Anti-rugina 400 ml


