Opis prsdudsu

OWATROL® C.I.P ccorrosive Inciciting crimer – codkład Blokujący corozjąc jest antykorozyjnym codkładem o cłaścicościacc cenetrującycc OWAcROL ® OIL – z dodatkocym
atutem jakim jest możlicośż cokrycania go jakąkolciek carstcą nacierzccniocą cez ryzyka

że

zostanie rozcuszczonyc OWAcROL® ccIcc stacilizuje cocierzccnią głącoko cenetrując

materiał cycyccając cilgoż i cocietrze tak acy stcorzyż odcorną carstcąc cziąki OWAcROL®
ccIcc cocierzccnie ciaskocane nie cymagają natyccmiastocego codkładocania lekka rdza nie
ccłynie na cłaścicości OWAcROL® ccIccc

Właścissści

Głęboko penetruje wypychając wilgoć i powietrze z powierzchni.
ccorzy solidną i stacilną carstcą do kt rej cardzo docrze crzyczeciają sią inne farcyc
coskonały do trudnycc carunk c klimatycznycc – crocikalnycc i morskiccc
coskonała crzyczecnośż do czystej cłyszczącej stalic
OWAcROL® ccIcc uszczelnia metal ccroniąc crzecic korozjic
cie ma konieczności ciaskocania – minimalne crzygotocanie cocierzccnic
Odcorny do temceratury 175°cc
comcatycilny z cszystkimi rodzajami farcc
coskonała odcornośż ccemicznac

Głósne zassssssanie

co cecnątrz i na zecnątrzc
ca cocierzccnie cionoce i coziomec
ca noce i zardzeciałe cocierzccnie – metale żelazawe i nie żelazawe.
Na konstrukcje stalowe, części samochodowe itp.
Na poręcze, bramy…
Na zbiorniki balastowe.

Dane sechniczne

Wydsńczenie: catyna
Żywica: Alkidowa
Rszpuszczalnid: Benzyna lakoca
Lepdsść: Gęsta ciecz
Ciążar słaścisy cs cccCc: 0 971±0 05
Ssan fizyczny: ciecz
Zasarssśż rszpuszczalnidós: 50 6% ± 3
Temperasura zapłsnu: >60°c
Czas przydasnsści: 24 miesiący cminimumc – c oryginalnym nieotcieranym cojemniku
Dsssąpne psjemnsści: 0 5L 2 5L 20L
Kslsr: czercony ceglasty
Suchy na dssyd: 6 godzin
Czas schniącia: 24 godziny – zależy od cilgotności i temceratury otoczeniac
Czas ds nałsżenia dslejnej sarsssy: 24-72 godzinyc W crzycadku farc dcu-składnikocycc –

nakładaż co 48 godzinaccc
LZO: Limit graniczny UE dla tej kategorii croduktu ccatc A/ic: 500 g/lc c2010cc cen crodukt zaciera
maxc 480 g/l LZOc

Narządzia ds nadładania

cądzel
Wałek
catrysk cydrodynamiczny coc4mm x 80° crzy 138 caracccc

Dsbre

pradsydi

aplidacji

psdczas

cokładnie cstrząsnąż cojemnikiem crzed użyciem
Osłoniż cszystkie cocierzccnie cok ł miejsca cracy
cakładaż c temceraturze comiądzy 5 c – 35 cc cie nakładaż na gorące cocierzccnie crodukt
cysccnie zcyt szyckoc

Przygssssanie
pssierzchni

cocierzccnia musi cyż czysta succa i colna od jakicckolciek zanieczyszczeńc Usunąż
zgorzeliną odccodzącą rdzą luc starą farcąc Wygładziż ostre kracądziec cocierzccnie
cystacione na działanie

środk c ccemicznycc cocinny zostaż umyte dużą ilością codyc
cocażnie zacrudzone cocierzccnie muszą zostaż cyczyszczone za comocą odcociednicc
rozcuszczalnik cc

Nadładanie

cokładnie cymieszaż crzed użyciem i c trakcie od czasu do czasuc
cIE ROZcIEŃcZAŃc
Nsse pssierzchnie:
Zagruntocaż jedną carstcą OWAcROL® ccIcc i odczekaż do cysccniąciac
W agresycnycc carunkacc klimatycznycc nałożyż drugą carstcąc
Czysse, psrdzesiałe pssierzchnie lub niemalssana psrdzesiała ssal:
całożyż 2 carstcy OWAcROL® ccIccc zaccocując odcociedni czas miądzy carstcamic
Ssare, mscns zardzesiałe pssierzchnie:
całożyż 3 carstcy OWAcROL® ccIcc zaccocując odcociedni czas miądzy carstcamic
Wcześniej malssane pssierzchnie:
całożyż c miejsca odsłoniąte 2 carstcy OWAcROL® ccIcc zaccocując odcociedni czas miądzy
carstcamic całożyż trzecią carstcą na całą cocierzccniąc

Wydajnsśż

15 m2 z litra
Wydajnośż faktyczna cądzie sią r

żniż c zależności od rodzaju cocierzccnic

Ograniczenia

Brak znanycc

Czyszczenie

czyściż cenzyną lakową. Nie dopuścić do zaschnięcia – wtedy będzie konieczny środek do usuwania farb.
Materiały które miały styczność z produktem mogą być łatwopalne.

Przechssysanie

cozostały crodukt crzeccocycaż c clastikocym luc szklanym cojemniku – szczelnie
zamkniątymc cie crzeccocycaż c metalocym cojemnikuc cie docuszczaż do zamrożenia
croduktuc

Infsrmacje sgólne

cane teccniczne i zalecenia crzedstacione c niniejszym dokumencie są cracidłoce na dzień
scorządzenia dokumentu i stan dostącnej ciedzy oraz codane c najlecszej cierzec Wszystkie
zalecenia i informacje crzedstacione c tym dokumencie nie stanocią jakiejkolciek gcarancji
czglądem działania croduktuc Z ucagi na fakt

że carunki zastosocania materiału są coza
kontrolą croducenta croducent gcarantuje że crodukt scełnia standardy jakości croducenta
materiałuc croducent ogranicza scoją odcociedzialnośż cyłącznie do cymiany cadlicego
materiałuc croducent zastrzega socie craco do zmiany cszystkicc informacji teccnicznycc cez
ucrzedniego informocaniac

Bezpieczeńssss

W celu uzyskania informacji dotyczącycc cezcieczeństca zocacz ccccc ccccccc crzymaż z
dala od dziecic

Dasa sydania

cciecień 2012

