RUST-BAN 397
POPIS
RUST-BAN 397 je prostriedok na
ochranu proti korózii formulovaný na
báze vosku, špeciálnych aditív a
organického
rozpúšťadla.
Je
predovšetkým určený pre dlhodobú
konzerváciu volne skladovaných,
alebo nechránene prepravovaných
predmetov.
Pre
RUST-BAN
charakteristické
vlast-nosti:

397
sú
nasledujúce

· Po aplikácii produktu a odparení
rozpúšťadla sa vytvorí elastický,
voskový ochranný film odolný
proti dotyku, ktorý vynikajúcim
spôsobom chráni kovové povrchy
proti pôsobeniu vlhkosti, prípadne
slanej vody. Stabilita ochranného
filmu je zaistená až do teplôt
100°C. Na druhej strane i pri
ochladení
až
na
-40°C
nedochádza k jeho skrehnutiu.

RUST-BAN 397 je možné z povrchu
predmetov
odstrániť
vhodným
rozpúšťadlom (petrolej, ESSOVARSOL,
ESSO CLEAN) .

POUŽITIE
RUST-BAN 397 je predovšetkým určený
pre:
· Konzerváciu
čistých
kovových
povrchov, napr. obrábacích strojov a
zariadení, poľnohospodárskych a
stavebných strojov, strojov a vozidiel
všeobecne, oceľových rúrok.
· Ochranu predmetov prepravovaných v
obaloch vrátane ich transportu cez
more.
· Dlhodobú
konzerváciu
tovaru
skladovaného volne alebo v obaloch.

Kvalitatívne štandardy:
RUST-BAN 397 spĺňa požiadavky
špecifikácie armády USA MIL-C-16173D,
stupeň 4.
Skúšobná metóda

Technické parametre
Smerodat. hodnoty podľa DIN 55350
oddiel 12

RUST-BAN 397
Doba výtoku pri 20 °C
Hustota pri 15 °C
Bod vzplanutia
Trieda nebezpečnosti
Penetrácia
Vlhká komora
Test rosením slanou vodou
Hrúbka filmu
Výdatnosť
Doba schnutia

s
kg/m 3
°C
0,1 mm
h
h
mikro m
m 2 / kg
h

80
850
40
A II (VbF)
79
cca 2200
cca 2700
cca 35
cca 15
cca 1

DIN 53 211
DIN 51 757
DIN 51 755
DIN 51 758*

DIN 51 580
DIN 51 359 *
FTM 791 B/ 001.2*

* Výber: Brúsenie (brúsne plátno zrnenia 240) a nanesenie vrstvičky na skúšobný plech podľa ASTM D-1748
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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