VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU - ZÁSADITÉ

INHIBITOR
KOROZE
3000
INHIBITOR KOROZE 3000 je vysoce účinný přípravek
pro inhibici a neutralizaci oceli, litiny a slitin mědi.

POUŽITÍ
INHIBITOR KOROZE 3000 je nízkopěnivý inhibiční a neutralizační přípravek bez dusitanů a chromanů emulzního typu.
Je vhodný pro dočasnou a mezioperační ochranu proti korozi výrobků z oceli, litiny, a slitin mědi. Výborně se osvědčuje
pro utěsnění a konzervaci fosfátových nebo alkalicky černěných povlaků a na rozdíl od konzervačních přípravků nebrání
pozdější aplikaci lakových vrstev. Aplikuje se ponorem i postřikem v technologickém postupu jako poslední neprůtočná
operace před sušením, po předchozích oplachových operacích. Po provedené pasivaci je možné zpasivovaný povrch
znovu opláchnout v demivodě, protože inhibitory jsou na povrch silně chemisorpčně vázány, je pasivační účinek
zachován. Pasivovaný povrch je kompatibilní se všemi typy syntetických barev a práškových plastů. Kompatibilitu vodou
ředitelných barev je účelné předem ověřit, protože povrch kovů se pasivací stává hydrofobním. Přípravek se vyznačuje
vysokou protikorozní ochranou povrchu a je funkční již při velmi nízké nasazovací koncentraci. Je možné přidat jej
do slabě kyselých až silně alkalických odmašťovacích a omílacích lázní a získat inhibovaný povrch kovů v jediné,
sdružené operaci. Kompatibilitu, koncentraci, vlastnosti lázně a upraveného povrchu je třeba předem ověřit. Nehodí se
přidávat jej do přípravků na bázi kationaktivních tenzidů.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
Aplikace bez oplachu:
5 ml přípravku přidáme do 1 litru DEMI vody, po aplikaci necháme zaschnout.
Aplikace s oplachem:
15 ml přípravku přidáme do 1 litru DEMI vody, po aplikaci opláchneme opět DEMI vodou.

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr

231 205

20 l kanystr

215 020
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INHIBITOR KOROZE 3000
Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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