Informace o výrobku

ELASKON Wachsfluid HF
ELASKON Wachsfluid HF je prostředek pro
dočasnou antikorozní ochranu kovových součástek
(malých kovových dílů). Chrání jak holé, tak i lakované
povrchy součástí vyrobených ze železa, ušlechtilých
ocelí i nekovových materiálů.

Čistý nabělalý
Plastický
Hydrofóbní
neporézní

Vlastnosti
ELASKON Wachsfluid HF je prostředek postavený
na voskové bázi. Na povrchu vytváří film, který
odolává vodě, olejům a tukům. Chová se neutrálně,
má dobrou přilnavost a je bezetbytku odstranitelný.

Pokyny pro zpracování
ELASKON Wachsfluid HF před použitím dobře
rozmíchejte. Přípravek ohřejte na teplotu ca 25°C.
Součásti, které budou ošetřovány ve vnitřním prostoru
(indoor), nechte prohřát na okolní teplotu. Nanášet na
očištěné povrchy stříkáním nebo natíráním.

Slakdovatelnost:
v uzavřeném
originálním obalu po
dobu 1 roku

dodává se v:

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de

Zastoupení pro ČR:
Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 –
Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

200 l sud
60 l sud
30 l kbelík
10 l kanystr
1 l láhev
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Fyzikální a chemické vlastnosti
Hustota při 20°C

DIN 51757

0,81 g/cm3

Bod vznícení

DIN EN 22719

ca 70°C

Vydatnost

150 – 200 g/m2

Skladování:
Skladujte za podmínek pro skladování hořlavin III třídy. Skladovat při teplotě nejvýše +30°C. Pokud
bude produkt skladován za teploty nižší jak 10°C, doporučuje se před použitím ho ohřát ca na 30°C
a dobře promíchat!
Čtěte bezpečnostní list!

Poznámka:
Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené
v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné
právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické
zkušenosti našeho aplikačního oddělení. Platné jsou naše obchodní podmínky.
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