RUST-BAN 335
POPIS

POUŽITIE

RUST-BAN 335
je univerzálny
prostriedok na ochranu proti korózii,
svetlej farby, formulovaný na
základe ropného oleja a kvalitných
inhibítorov korózie. Je určený pre
krátkodobú
ochranu
dielov
a
výrobkov.

RUST-BAN 335 je najmä vhodný na:

RUST-BAN 335
sa vyznačuje
nasledujúcimi kvalitatívnymi znakmi:
· Odpudzuje vodu a poskytuje tak
dobrú ochranu proti pôsobeniu
vlhkosti, neutralizuje a odstraňuje
čerstvé otlačky prstov a dlaní na
hladkých kovových plochách.
· Pri miešaní s turbínovými alebo
hydraulickými olejmi v malých
koncentráciách
neovplyvňuje
RUST-BAN
335
negatívne
schopnosť oddelenia vody a
vzduchu z nich.
· Ochranný fim je možné odstrániť:
- Vodným roztokom
priemyselného čistidla
- Organickými rozpúšťadlami,
napr. ESSOVARSOL.

· Krátkodobé vnútorné konzervácie:
- Hydraulických a regulačných
systémov
- Turbínových a obehových systémov
- Záložných zariadení a čerpadiel
- Hnacích a pracovných strojov
· Dlhodobejšiu ochranu nezabalených
polotovarov a výrobkov skladovaných
v chránených priestoroch.
· Ochranu zabalených priemyselných
výrobkov pri doprave, nie ale na mori.
· Dlhodobú ochranu zariadenia, ktoré
bude
neskôr
používané
alebo
skladované v chránených priestoroch.
·

Vnútornú a vonkajšiu konzerváciu
armádnej techniky.

POVOLENIA
·

Produkt je schválený na používanie v
Armáde Českej republiky na vnútornú
a vonkajšiu konzerváciu techniky.

Skúšobná metóda

Technické parametre
Smerodat. hodnoty podľa DIN 55350
oddiel 12

RUST-BAN 335
Kinematická viskozita
Pri 20 °C
Pri 40 °C
Hustota pri 15 °C
Bod vzplanutia o.k. (Clev.)
Bod tuhnutia
Vlhká komora
Pôsobenie kondenzovanej vody
-premennlivá klíma KFW
Trieda nebezpečnosti
Hrúbka filmu
Výdatnosť

DIN 51 562, časť 1

mm2/s
mm2/s
kg/m3
°C
°C
H
Počet cyklov

85
30
880
180
-24
cca 500
cca 20

µm
m 2 / kg

Žiadna (VbF)
35
cca 30

DIN 51 757
DIN ISO 2592
DIN ISO 3016
DIN 51 359
DIN 50 017

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami.
Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.
Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta
bezpečnostných údajov.
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