ProduktI N F O R M A C E
ANTICORIT SG 3

Popis
ANTICORIT SG 3 je vysoce účinný bituminózní
ochranný antikorozní prostředek, který se používá i za
nejhorších podmínek při dlouhodobém skladování pod
přístřeškem a na volném prostranství. Po odpaření
rozpouštědla III. třídy nebezpečnosti se vytvoří přilnavý film, pevný na dotek, odolný tlaku, nárazu a vodě,
pružný i při nízkých teplotách.
ANTICORIT SG 3 má osvědčení jako ochranný antikorozní prostředek pro dopravníková, nosná a tažná
lana v dolech. Odpovídá jakostnímu předpisu normy
DIN 21 258 - Napouštěcí látky a mazací prostředky
pro hnací kotouče - dopravníková lana a je dle této
normy zařazen do skupiny „G 3“, Mazací prostředky
pro venkovní mazání lan.
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ANTICORIT SG 3 je mimo to velmi vhodný na dlouhodobou konzervaci malých železných dílů, šroubů,
matek, čepů, zásuvných podpěr a podobně.

Použití
Nanášení se provádí nástřikem, ponořováním nebo
štětcem.
ANTICORIT SG 3 je skladovatelný v uzavřeném originálním obalu při teplotě 5 - 40 °C minimálně 3 roky.

Charakteristika
Vlastnosti
Barva
Hustota při 15 °C
Bod vzplanutí
Bod skápnutí
Hmotnost filmu při máčení
Doba výtoku - tryska 4 mm
Zbytek po odpaření, 3 h při 140 °C
Chování vůči vodě při 40 °C
Antikorozní účinky (plechy CK-22)
Kondenzační komora
Klimatická komora
Solná komora
Doba ochrany při skladování pod přístřeškem
Doba ochrany při venkovním skladování

Jednotka

Údaje

Zkouška dle

kg/m3
°C
°C
g/m2
s
%
-

černá
967
45
85
30
cca 100
58
naprosto odolný

DIN 51 757
DIN 51 755
DIN 51 801-2
FLV - F 3 *)
DIN 53 211
FLV - V 1 *)
DIN 51 807

h
cykly
h
měsíce
měsíce

> 1000
> 100
> 1000
12 - 36
6 - 24

ASTM D 1748
DIN 50 017 KFW
DIN 50 021 SS
-

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS
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