OCHRANA
KOVOV
PROTIKORÓZNA OCHRANA KOVOV

PRODUKT

TYP
FILMU

POPIS A POUŽITIE

PREVENT
PREVENTRUST
RUSTA-1
A-1

Olejový

Vodu vytesňujúca protikorózna kvapalina. Ideálne
pre diely vyrobené s vodoumiešateľnými chladiacimi
zmesami. Zanecháva tenký ochranný film.

PREVENT
PREVENTRUST
RUSTA-3
A-3

Olejový

Vodu vytesňujúca protikorózna kvapalina, bez VOC. Pre
strednodobú a dlhodobú ochranu.

PREVENT
PREVENTRUST
RUSTA-5
A-5

Olejový

Kvapalina na ochranu proti korózii, ktorá zanecháva
pevný film pre strednodobú a dlhodobú ochranu.
Je kompatibilný s halogénovanými rozpúšťadlami
používanými v priemyselných práčkach.

PREVENT
PREVENTRUST
RUSTA-7
A-7ADAD

Olejový

Antikorózny výrobok s olejovým filmom so stredne
silnou hrúbkou. Pre dlhodobú ochranu.

PREVENTRUST
RUSTA-25
A-25
PREVENT

Olejový

Vodu vytesňujúca protikorózna kvapalina, ktorá
zanecháva film strednej hrúbky s vysokým obsahom
antioxidačných a protikoróznych prísad.

ULTRARRUSTA-45
A-45
ULTRARRUST

Olejový

Protikorózna kvapalina, špeciálna vhodná na valcovanie
kovových plechov.
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PROTIKORÓZNA OCHRANA KOVOV
TYP
FILMU

POPIS A POUŽITIE

PREVENT RUST A-80 HF

Olejový

Protikorózna kvapalina s rýchlym odpudením vody
na báze alifatických rozpúšťadiel (bez aromatických
látok) a s vysokým obsahom inhibítorov korózie.
Vodu vytesňujúca schopnosť. Zanecháva veľmi tenký
a priehľadný olejový/ voskový ochranný film, ktorý
poskytuje dlhodobú ochranu obrábaným častiam.

PRODASPIT

Olejový

Vodu vytesňujúca protikorózna kvapalina. Ideálna pre
diely vyrobené chladiacimi kvapalinami miešateľnými
s vodou. Vhodná na tvarovanie pozinkovaných rúr.
Zanecháva tenký, ale veľmi odolný ochranný film (viac
ako 80 hodín v soľnej komore).

ULTRARRUST 120W

Voskový

Antikorózna kvapalina vytesňujúca vodu, ktorá
zanecháva suchý film. Používa sa na dlhodobú ochranu
častí zo železných kovov v interiéri alebo pod krytom
a v pozemnej doprave.

ULTRARRUST 800W

Voskový

Antikorózna kvapalina vytesňujúca vodu, ktorá
zanecháva suchý film s voskovým povrchom. Používa
sa na dlhodobú ochranu častí zo železných kovov pre
skladovanie v interiéroch alebo pod prístreškom a pre
pozemnú prepravu.

ULTRARRUST 800W
SPRAY

Voskový

Sprejová verzia protikoróznej ochrany pre dlhé intervaly
mazania.

ULTRARRUST TN

Olejový

Vo vode rozpustná antikorózna kvapalina na báze
minerálneho oleja a antikoróznych prísad, ktorá čistí
a chráni časti obrábané kvapalinami rozpustnými vo
vode. Špeciálne navrhnutá pre železné kovy (liatina
a oceľ), aj keď je možné ju použiť pre neželezné kovy.

PREVENT-RUST WS 3495

Voskový

Kvapalina na báze vody, neobsahujúca rozpúšťadlá,
pripravená na použitie alebo zriedená. Pre strednodobú
a dlhodobú ochranu.
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