ProduktI N F O R M A C E
RIVOLTA K.S.P. 305

PI-R 0015

Antikorozní sprej – voskovitý, bezbarvý, plně syntetický, bez silikonů

Popis

Použití

RIVOLTA K.S.P. 305 je antikorozní sprej na bázi syntetických olejů a speciálních vosků odolných teplotě.
Velmi rychle osušuje a současně vytváří stejnoměrný,
extrémně tenký voskovitý film. Ošetřené díly jsou tak
velmi účinně chráněny proti korozi.

•
•
•

Střednědobá a dlouhodobá konzervace vstřikovacích lisů, forem a nářadí.
konzervace strojních součástí.
Antikorozní ochrana šneků extruderů na dobu
jejich skladování.

Vlastnosti

Nanášení

Vynikající ochrana před korozí
Vybrané vysoce účinné a velmi čisté složky bezpečně
chrání ošetřené díly extrémně tenkým voskovitým
filmem. Je zamezeno stékání antikorozního filmu.
Voskovitý, velmi rychle zasychající film chránící
před korozí
Tento antikorozní vosk neproniká do spár. Proto je
ochranný film, např. ve strojích na vstřikování plastů,
odstraněn během několika cyklů. Tak je minimalizován počet neshodných kusů.
Extrémně tenký, bezbarvý film, bez kyselin a pryskyřic
V mnoha případech není nutno antikorozní film odstraňovat. Je vyloučeno zalepování a polymerizace.
Pokud je však odstranění antikorozního filmu nezbytné, je to snadné.
Vynikající snášenlivost s materiály
RIVOLTA K.S.P. 305 je dobře snášenlivá s většinou
plastů, těsnicích materiálů a laků.

RIVOLTA K.S.P. 305 se aplikuje postřikem. Produkt je
tak možno nanášet snadno a cíleně.
Pokud není RIVOLTA K.S.P. 305 používána po delší
dobu, je třeba obsažené nejjemnější voskové částice
před použitím dobře rozptýlit intenzivním třepáním.

Odstranění
Tenký voskový povlak na vstřikovacích formách se
odstraní během několika vstřiků. Na jiných součástech, kde se plast nevstřikuje, lze antikorozní film
snadno odstranit čištěním. Doporučujeme použít
přednostně naše rozpouštědlové čisticí přípravky řady
RIVOLTA M.T.X., případně naše čisticí koncentráty
ředitelné vodou používané za zvýšené teploty.

Charakteristika
Vlastnosti
Hustota při 20 °C
Viskozita při 20 °C
Bod vzplanutí
Ochranná doba – ve skladu
Ochranná doba – pod přístřeškem

(06/2007/Do)

Jednotka
3

kg/m
s
°C
měsíce
měsíce

Údaje
820
20
>61
18 až 24
6 až 12

Zkouška dle
DIN 51 757
DIN 53 211
ISO 2719
-

PI-R0015

Uvedené informace a hodnoty odpovídají současnému stavu vývoje a našich provozních zkušeností. Vyhrazujeme si právo na změny. Pro uvedené údaje platí opakovatelnost podle platných zkušebních metod.

FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o., Logistický areál Otice, 251 63 STRÁNČICE, e-mail: fuchs.praha@fuchs-oil.cz

