Karta techniczna produktu
NOXUDOL 750

NOXUDOL 750

PREPARAT ANTYKOROZYJNY
Informacje ogólne
Noxudol 750 jest chemicznie aktywn , antykorozyjn mieszanin o niskim napi ciu powierzchniowym, na bazie
oleju mineralnego, wosków, inhibitorów korozji oraz rozpuszczalników. Po wyschni ciu tworzy woskow ,
nieprzepuszczaj c wilgoci powłok . Dzi ki niskiemu napi ciu powierzchniowemu posiada bardzo dobre
wła ciwo ci penetruj ce, jak równie zdolno do wypierania zalegaj cej wilgoci.
Zastosowanie
Noxudol 750 jest penetruj cym rodkiem antykorozyjnym, przeznaczonym do zabezpieczenia profili zamkni tych
w pojazdach u ytkowych zgodnie z metod ML. Mo e by równie stosowany do ochrony stalowych i elaznych
blach, belek, cz ci zamiennych, przewodów itp.
Sposób aplikacji
Natrysk wysoko lub niskoci nieniowy zgodny ze wszystkimi standardami zabezpieczania profili zamkni tych
metod ML. Inne elementy mog by pokryte przez natrysk, zanurzenie lub malowanie p dzlem.
Dane techniczne

Rodzaj powłoki
Kolor
G sto w 20°C
Sucha masa
Temperatura zapłonu
Produkt niepalny
Rozpuszczalnik
Rekomendowana temperatura stosowania
Czyszczenie / usuwanie
Ochrona antykorozyjna wg ASTM B 117
Ochrona antykorozyjna wilgotnej powierzchni wg
SIS 186018
Penetracja wg SIS186017

woskowa
jasnobr zowy
900 ± 0,05 kg/m³
50 ± 2%
40°C
klasa 2b
niskoaromatyczna benzyna lakowa
15 – 25°C
benzyna lakowa lub substancje odtłuszczaj ce
500 godz. 50 µm
brak tworzenia rdzy
> 20 mm

Informacje zawarte w danych technicznych s oparte na obecnym stanie wiedzy. Chcemy opisa nasze produkty jak najdokładniej zgodnie z wymogami klientów
podaj c poprawne informacje. Nie jest to jednak gwarancja tych materiałów. Za bł dy powstałe w druku nie ponosimy odpowiedzialno ci.
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