PRODUKTA INFORMĀCIJA
OKS 2200
Water-based corrosion protection, VOC-free

Apraksts
OKS 2200 ir īslaicīga, noņemama korozijas aizsardzība visām metāla virsmām pie ilgākas transportēšanas
un uzglabāšanas periodiem pie laikapstākļu ietekmes.

Pielietojums

Priekšrocības un ieguvumi

§ Korozijas aizsardzība neapstrādātām konstrukcijām
un detaļām transportējot, vai uzglabājot tās

§

Videi draudzīgs, GOS nesaturošs, ūdens bāzes
produkts

§ Formu īslaicīgai uzglabāšanai, mašīnu, instrumentu
ražošanai un uzturēšanai

§

Draudzīgs pret darba un apkārtējo vidi un
veselību, jo garaiņi nesatur GOS

§

Pārklājuma biezums optimālai korozijas aizsardzībai
atšķaidot ar ūdeni, attiecībā līdz 2:1

§

Lielam apstrādāšanas apjomam, detaļu karsēšana
paātrina žūšanu

§

Veido sausu vaska pārklājumu

§
§

Viegli attīrams ar siltu ūdeni vai ūdens bāzes
tīrītājiem
- kā OKS2650
Laba saķere ar metāla virsmām

§

Neitrāls pret plastmasu un krāsu

Pielietošanas nozares
§ Veidņiem
§ Metālapstrāde
§ Ražošanas ﬁrmas

Lietošanas norādes
Uzklāšana uz tīras, metāliskas un netaukainas virsmas. Mazas detaļas var uzkarsēt līdz max 100oC, lai paātrinātu
žūšana. Žūšanu var paātrināt ar karstu gaisu. Vienmērīgi plānas klāsas uzklāšanai ieteicams detaļu mērcēt vai
apsmidzināt, gadījumos - ar otu. Aizsargāt iepakojumu no sala. Sakratīt pirms lietošanas
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Tehniskie Dati
Standarts

Nosacījumi

Vienība

Vērtība

Cietie lubrikanti
Tips

Sintētiskais vasks

Šķīdinātājs
Tips

Ūdens

Piedevas
Tips

Korozijas aizsardzība

Pārklājuma kārta
Optimālais biezums

µm

> 30

Darba temperatūra

°C

min. 5, max. 60

Žūšanas laiks

20°C

min

60

Žūšanas laiks

50°C

min

30

Žūšanas laiks

100°C

min

5

m²/l

6

g/ml

0.963

Virsmas pārklājums
Speciﬁskie dati
Blīvums

DIN 51 757

20°C

Colour

gaišas krāsas

Darba temperatūras
Min darba temperatūra

°C

-40

Augš. darba temperatūra

°C

70

°C

100

h

>1000

Max darba temperatūra

Vaska kušana

Korozijas aizsardzības tests
Sāls strūklas tests

DIN EN ISO 9227 > 30 µm

Iepakojums
§
§

5 l kanna
25 l kanna

Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaužu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām.
Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi
nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik pieprasīta.
Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā
individuālos gadījumos.
Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu,
gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas.
Jebkuras turpmākās prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu
piemērotību.
Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.
® =Reģistrēta preču zīme

