Technický list
Rad Mobilarma 200
Konzervačné prostriedky
Popis produktu
Rad Mobilarma 200 predstavuje kvalitné produkty určené na antikoróznu ochranu kovových
povrchov. Chemické zloženie produktov je na báze ľahkých (málo viskóznych) petrolejových
rozpúšťadiel a aditív na neutralizáciu otlačkov prstov a odlučovanie vody. Prípravky tohto radu sa
jednoducho aplikujú aj odstraňujú a znižujú tak pracovnú náročnosť. Prostriedok Mobilarma 245 je
vhodný na ochranu súčastí mezi jednotlivými obrábacími operáciami, vrátane operácií, pri ktorých sa
používajú vodou emulgovateľné rezné a brúsna kvapaliny. Chráni tenkým filmom. Okrem toho je
prostriedok vhodný na aplikáciu tesne pred uskladnením alebo expedíciou, alebo na trvalé
„vysušenie“ súčiastok pred použitím viskóznejšieho antikorózneho prostriedku. Mobilarma 247 je
veľmi odolný konzervačný prostriedok, ktorý poskytuje dlhodobú ochranu aj v najnáročnejších
podmienkach.
Vlastnosti a výhody
Výrobky radu Mobilarma 200 poskytujú mimoriadnu ochranu proti korózii počas krátkodobého aj
dlhodobého uskladnenia. Jednoducho sa aplikujú a v prípade potreby sa môžu ľahko odstrániť pred
opätovným uvedením zariadenia do prevádzky. Prípravok po aplikácii vytvorí tenký antikorózny
ochranný film. S výhodou môže byť aplikovaný na súčasti a zariadenia pred ich expedíciou a zvýšiť
tak spokojnosť koncového zákazníka.
Vlastnosti
Mimoriadna antikorózna ochrana

Výhody
Ochrana súčastí a zariadenia v čase, kedy sa nepoužívajú
Súčasti a zariadenia nevyžadujú vyčistenie pred ich
opätovným uvedením do prevádzky
Zníženie nákladov na výmenu súčastí

Použitie
·
·

Ochrana zariadení počas uskladnenia alebo dočasného vyradenia z prevádzky
Nátery zariadení počas prípravy na expedíciu

Charakteristické vlastnosti

Rad Mobilarma 200
Viskozita, ASTM D 445
cSt pri 40°C
Bod vzplanutia, °C, ASTM D 92
Hustota pri 60 °F (15,6 °C), lbs/gal
(kg/l)

245

247

2,6
38
6,75
(0,809)

3,0
71
7,05
(0,845)

Zdravie a bezpečnosť
Na základe dostupných informácií sa nepredpokladá, že by tento produkt vyvolával nepriaznivé
účinky na zdravie, pokiaľ sa používa na stanovený účel a pokiaľ sa dodržujú doporučenia uvedené
v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie
v stredisku zákazníckych služieb alebo cez Internet. Tento produkt by sa nemal používať na iný než
stanovený účel. Pri likvidácii použitého produktu je nutné chrániť životné prostredie.
Firemné logo Mobil, symbol Pegassus sú obchodnými značkami spoločnosti Exxon Mobil
Corporation, resp. niektorej jej dcérskej spoločnosti.

