
Elaskon Aero 46 spezial

Technický list

transparentní 
 
dobrá přilnavost na
metalickém povrchu 
 
optimální antikorozní 
ochrana
 
bez brusiva
 
 
 
 
Skladování: 
 
V uzavřených originálních 
nádobách nejméně po dobu 
1 roku. Max. teplota pro 
skladování: 50 °C. 
 
 
 
 
 
dodává se: 
200 l sud
30 l kovová válcová 
přepravka
10 kbelík
1 l lahve vhodné na 
rozprašování
spray

Elaskon Aero 46 spezial je antikorozní vosk na předběžně povrchově ošetřené povrchy 
(lakované, brunované, pochromované, apod.) stejně jako na plochy neošetřené. Jedná 
se o prostředek k čištění laků a o konzervační prostředek na vozidla. 
 
 
 
 

Vlastnosti :
 
Elaskon Aero 46 spezial má značnou chemickou odolnost vůči různým kyselinám a 
louhům, jakož olejům a tukům. Je leštitelný a má vysokou odolnost proti oděru . Vrstva 
vosku je odolná proti chladu a vibracím. Výrobek se v suchém stavu snáší s 
elektrobabely, plastickými hmotami a těsnícími materiály. Negativní vlivy nejsou známy. 
Také krátkodobé působení obsaženého rozpouštědla nemá podle zkušeností žádný 
účinek. 
 
 

Způsoby zpracování :
 
Elaskon Aero 46 spezial se používá tak, jak byl dodán. Před použitím zamíchat. 
Sprayové lahve dobře protřepat. Po nanesení nechat uschnout. 
 
 
 
 
Elaskon Aero 46 spezial bylo schváleno Zemského zkušebního ústavu pro zdravotnictví 
a veterinu Sasko jako ochrana proti korozi ve stájích.
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Stav: 01.03.2013

g/cmł0,80DIN 51757hustota (15°C)
g/m˛20Množství nánosu
h< 3doba schnutí
°C-50 - +90teplotní rozpětí při použití
°Cca. 30DIN EN 22719Bod vzplanutí
sca. 10DIN 53211viskozita (tryska 4 výtokového 

pohárku 25 °C)

Pokyn : Námi použité suroviny  a hotové výrobky podléhají nejpřísnějším kontrolám kvality. Údaje odpovídají našim současným 
znalostem v normálním případě. Nezprošťují uživatele od vlastních zkoušek. Právně závazná zajištění určitých vlastností nebo konkrétní 
způsobilost že být z našich údajů vyvozena. Na event. stávající právní úpravy, které se týkají zacházení a použití výrobků, dbá příjemce 
našich výrobků sám. Platí naše všeobecné obchodní podmínky AGB.


