PRODUKTA INFORMĀCIJA
OKS 2100 / OKS 2101
Protective Film for Metals

Apraksts
Sausa un tīra aizsargkārta uz vaska bāzes priekš metāliem kurus grūti iekustināt. Nodrošina aizsardzību pret
koroziju līdz diviem gadiem.

Pielietošana

Priekšrocības un ieguvumi

Dažāda veida metāla virsmu saglabāšanai, kas pakļautas
ilgstošiem uzglabāšanas laikiem un atmosfēras ietekmei.

Augsta efektivitāte, pateicoties labām kārtas
veidošanas īpašībām.

Lielisks aizsardzībai rezerves daļām

Lieliska korozijas un oksidācijas aizsardzība.
Nav nepieciešama attaukošana pirms lietošanas, jo
sader ar visiem lubrikantiem.
Ūdensizturīgs un noturīgs pret atmosfēras ietekmi.
Piemērots visām klimata zonām.

Pielietošanas nozares
§

Ostu industrija

§

Transporta industrija

§

Apkalpošana un uzturēšana

Nav virsmas krāsu maiņas.
NSF H2 reģistrēts (tikai OKS 2100)
Pieejama arī aerosola versija OKS 2101

Lietošanas norādījumi
Optimālam efektam jāattīra virsmas, vispirms mehāniski, tad ar OKS 2610 / OKS 2611 universālo tīrītāju. Virsmām
jābūt spožām un sausām. Pirms lietošanas OKS 2100 ir kārtīgi jāapmaisa. Uzklāt vienmērīgā, plānā kārtā uz iepriekš
sagatavotām virsmām. Uzklāšanu veikt uzsmidzinot vai iemērcot, atsevišķos gadījumos ar otu. Sakratīt kārtīgi OKS
2101 un uzsmidzināt vienmērīgi. Izvairīties no pārmērības. Žūšanas laiki norādīti tehniskajos datos.
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Tehniskie Dati
Standarts

Nosacījumi

Vienība

Vērtība

Cietie lubrikanti
Tips
Šķīdinātājs

Sintētiskais vasks

Tips

Šķīdinātājs

Uzliesmošanas punkts
Piedevas

DIN 51 755 (-2)

<65°C (<5°C) (aktīvā viela)

°C

Tips

39
Korozijas aizsardzība

Pārklājuma slānis
Optimālais slāņa biezums

DIN 50 982-2

µm

50

Iedarbības temperatūra

DIN 50 981/50 984

Istabas temperatūra

°C

aptuveni 20

Žūšanas laiks

20°C

min

30

Virsmas noklāšana

OKS 2100

m²/l

20

Virsmas noklašana

OKS 2101

m²/can

9

Speciﬁskie dati
Blīvums

DIN EN ISO 3838

OKS 2100, 20°C

g/ml

0.78

Blīvums

DIN EN ISO 3838

OKS 2101, 20°C

g/ml

0.7

Krāsa
Darbības temperatūra

Gaišā krāsā

Zemā darbības temperatūra

°C

-40

Augšējā darbības temperatūra
Rūsas aizsardzības testi

°C

70

h

> 1.000

Sāls smidzināšana

DIN 50 021

50 μm

Atļaujas/Speciﬁka
Pārtikas pārstrāde

OKS 2100

NSF H2 Reg. No. 142256

Iepakojums
§
§

§
§

5 l skārda kārba
25 l skārda kārba

200 l muca
400 ml aerosols (OKS 2101)

.
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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
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