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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Corro ochrana

korozní ochrana kovových dílů pro skladování v interiérech

WEICON Corro ochrana je transparentní ochranný film s
certifikátem TÜV, který trvale konzervuje kovové nástroje a jemné
součásti suchou vrstvou na bázi vosku.

WEICON Corro ochranu lze použít jako protikorozní ochranu
nenatřených a neošetřených kovových součástí nebo nástrojů, pro
ochranu při námořní přepravě ke konzervaci nástrojů a jemných
součástí při ukladnění v interiérech.

Ochrannou vrstvu lze snadno odstranit (např. pomocí WEICON
Čističe S).

Technické údaje

Zápach Rozpouštědlo

Parametry na bázi vosku

Skladovatelnost 24 měsíců

Barva mléčný

Teplotní odolnost -20 až +80 °C

ISSA-Code 53.402.08

IMPA-Code 45 08 15

Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte
teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
11550400-66 Corro ochrana 400 ml

Příslušenství:
11850200-66 Pěna na ochranu rukou, 200 ml
11207400-66 Povrchový čistič, 400 ml


