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Preparat antykorozyjny ML 

Opis: 

Preparat antykorozyjny ML jest jednoskładnikowym wyrobem produkowanym na bazie 
wosku i lanoliny. Wysycha poprzez odparowywanie rozcieńczalnika. Przeznaczony jest do 
zabezpieczania przed korozją profili zamkniętych pojazdów samochodowych (np. drzwi, 
słupków, progów, maski itp.) oraz maszyn przemysłowych. Posiada bardzo dobre 
właściwości penetrujące, wypiera wodę i wilgoć. Powstała powłoka jest elastyczna, 
szczelna oraz odporna na działanie soli i wody. Nie uszkadza powłoki lakieru. 

Zasady postępowania: 

Preparat należy wprowadzać do profili zamkniętych poprzez istniejące specjalne otwory. 
W tym celu należy używać pneumatycznego pistoletu do mas gęstych z odpowiednią 
końcówką. Ciśnienie robocze wynosi 3-6 bar. Produkt może być nanoszony również za 
pomocą pędzla. Nadmiar środka usuwa się benzyną lakową. 

Faktyczna zawartość organicznych części lotnych (VOC): 

Dopuszczalna zawartość (kat. B/5) = 840/L. 
Dla gotowej do naniesienia mieszanki: 140 g/L, w aerozolu: 750 g/L. 
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku 
wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, 
preparatach do odnawiania pojazdów (Dz.U. nr 216, poz. 1826) oraz z Dyrektywą UE 
2004/42/CE z 21 kwietnia 2004r. 

Czas schnięcia: 

Powierzchnia wysycha w zależności od grubości warstwy po ok. 2-4 godzinach, przy 
temperaturze 20˚С.  

Teoretyczna wydajność: 

1L preparatu wystarcza na pokrycie około 7-8 m2 powierzchni, przy grubości warstwy  
50 µm. 

Dostępne kolor: 

Przezroczysty, brązowy. 

Warunki przechowywania: 

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin 
przydatności, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20˚С, wynosi  
12 miesięcy. 

Przepisy BHP: 

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu. 
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Opakowanie: 

Art. Nr Pojemność, L: Opakowanie zbiorcze, szt.: Waga kartonu, kg 
20361-1 0,4 (spray), brąz 12 4,50 
20371-1 0,4 (spray), transparent 12 4,50 
20362-1 1 L, brąz 12 12,30 
20372-1 1 L, transparent 12 12,30 

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie 
zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 
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