NICRO 140
Pow³oka
antykorozyjna
ochrony czasowej
Chroni przed korozj¹
i utlenianiem czêci
sk³adowanych wewn¹trz
pomieszczeñ magazynowych

Zalety

W³aciwoci

Czas trwania ochrony

NICRO 140 skutecznie zabezpiecza
przed korozj¹ dziêki cienkiej, niewidzialnej warstwie preparatu naniesionej na ochraniane powierzchnie.
Preparat ten bardzo dobrze wypiera
wodê oraz ma dobre w³asnoci
smarne. Pozwala to zmniejszyæ
opory tarcia pomiêdzy p³aszczyznami. NICRO 140 nie emulguje i mo¿e
byæ stosowany tak¿e po czyszczeniu czêci alkaliami.

Dla stali magazynowanej wewn¹trz
budynku do 1 roku, zadaszenie na
wie¿ym powietrzu 3 do 6 miesiêcy,
bez jakiejkolwiek ochrony do 30 dni.
Je¿eli wymagane s¹ wy¿sze parametry ochrony, nale¿y zastosowaæ
NICRO 135, produkt, który stanowi
uzupe³nienie dla zastosowañ NICRO
140.

Zastosowanie

Sposób u¿ycia

Mycie czêci

 Utrzymywanie w dobrym stanie narzêdzi, form i przyrz¹dów
 Ochrona antykorozyjna czêci
w czasie przerw miêdzyoperacyjnych
 Ochrona tworzyw sztucznych
 Ochrona czêci w czasie
transportu

Czêci przeznaczone do ochrony
powinny byæ czyste, suche i nie zapylone. Preparat mo¿na nanosiæ
pistoletem natryskowym, pêdzlem
lub przez zanurzenie. Urz¹dzenia
elektryczne i podzespo³y powinny
byæ od³¹czone od napiêcia przy nanoszeniu preparatu. Narzêdzia i podzespo³y zabezpieczone NICRO 140
mog¹ byæ u¿ywane bez usuwania
pow³oki ochrony czasowej.

Do mycia czêci i podzespo³ów
przeznaczonych do dalszej obróbki
lub lakierowania polecamy preparat
NICRO K-3 S.

 Zapobiega negatywnym skutkom korozji
 Chroni przed py³em i zanieczyszczeniami
 Nie dopuszcza do tworzenia
siê ognisk rdzy
 £atwo przenika przez szczeliny i pory
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Dane techniczne

Postaæ:
Kolor:
Zapach:
Temperatura:

NICRO 140 Pow³oka antykorozyjna ochrony czasowej

wrzenia
zap³onu

Gêstoæ ( 20oC):
Gruboæ warstwy ochronnej:
Lepkoæ przy 20oC:
Rozpuszczalnoæ w wodzie przy 20oC:
Komora o sta³ej wilgotnoci (1)
Czas ochrony polerowanej p³yty:

p³yn
przezroczysty o zabarwieniu br¹zowym
zapach w³asny
130oC
27oC
0,78 g/cm3
0,018 mm
10 s (kubek Forda 100 ml)
nierozpuszczalny
50 dni

Czynniki ekologiczne
Klasyfikacja toksycznoci:
Usuwanie odpadów:

Substancja szkodliwa R 20/22
Zgodnie z Ustaw¹ o odpadach Dz. U. Nr 96
poz. 592 z 1997 r. wraz z póniejszymi zmianami.

Posiada atest PZH

Opakowania:
Pojemnik aerozolowy
Kanister
Beczka

400 ml
10 l
200 l

Importer:

NICRO (SWISS) AG
CH-9469 Haag SG
Tel. 081 / 750 36 80
Fax 081 / 750 36 90

GT 85 Polska Sp. z o.o.
20-731 Lublin, ul. Poznañska 10/3
Tel. 081 / 527 84 85
Fax 081 / 527 86 22

Dane zawarte w tym arkuszu mają charakter informacyjny i zostały zebrane według najlepszej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia.
Nie możemy przejmować żadnej odpowiedzialności za rezultaty u osób trzecich, gdyż warunki i stosowane metody znajdują się poza naszą kontrolą.

