Zerust® AxxanolTM Spray-G
Zerust® Axxanol™ Spray-G on helppokäyttöinen
ruiskutettava rasva korroosionestoon.
Zerust® Axxanol Spray-G tarjoaa monipuolisen ja
luotettavan korroosioneston osille ja laitteille. Myös
ulkotiloissa.

Edut
• Luotettava korroosionesto
• Tehokas rasva ruiskutettavassa muodossa
• Pitkäaikainen suojaus
• Sopii rauta, ei-rauta ja monimetalleille
• Vedenkestävä
• Helppo poistaa

Zerust® Axxanol™ Spray-G muodostaa vettä hylkivän ja korroosiota estävän pinnoitteen, joka suojaa äärimmäisissäkin olosuhteissa.
Axxanol™ Spray-G tehokkaampi kuin yleisesti korroosionestoon
käytetyt pintakäsittelyaineet, ja se on erittäin helppokäyttöistä.

• Turvallinen maaleille ja muoveille
• Voidaan käyttää yksinään tai lisäsuojana
pakkauksissa
• Täysin yhteensopiva kaikkien Zerust®
tuotteiden kanssa.

Zerust® Axxanol™ Spray-G:tä voidaan käyttää kuten kevyttä
voiteluainetta, jolloin se tarjoaa erityisen hyvän korroosioneston.
Ulkotiloissa Spray-G:n antaman suoja-aika on yksi vuosi ja sisätiloissa kaksi vuotta. Spray-G on vedenkestävää ja on lisäksi yhteensopiva useimpien kumien ja muovien kanssa. Kokeile kuitenkin tuotetta
pienelle alueelle ennen käyttöä.
Tuote voidaan poistaa millä tahansa sopivalla liuottimella tai
vesipohjaisella emäksisellä puhdistusaineella. Tarkista aina, tuleeko
Spray-G poistaa suojattavan kohteen pinnalta ennen kohteen
käyttöönottoa.

AxxanolTM Spray-G käyttö
1. Varmista, että suojattavat osat ja laitteet ovat puhtaita ja kuivia.
2. Suojattavan pinnan ja ympäristön tulisi olla tasalämpöiset.
3. Sekoita tuote hyvin. Tuote tulee varastoida huoneenlämmössä, jotta pinnoitteesta tulee
mahdollisimman tasainen.
4. Ruiskuta ohut tasainen kerros Axxanol™ Spray-G:tä käyttäen paineistettua ruiskutinta.
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Tekniset tiedot
Käyttötarkoitus

Zerust® Axxanol™ Spray-G on monipuolinen ja helppokäyttöinen
ruiskutettava korroosionestorasva kuljetuksen tai varastoinnin
aikaiseen korroosionestoon.

Tekniset tiedot

Leimahduspiste

Riittävyys

>6 m2 / 1 litra

Tehokkuus

Käytettäessä tuotetta ohjeiden mukaisesti Zerust® Axxanol™
Spray-G antaa korroosioneston vuoden ajaksi ulkotiloissa ja
kahden vuoden ajaksi sisätiloissa.

Ulkonäkö

Läpinäkyvä, suihkutettava rasva.

Varastointi

Zerust® Axxanol™ Spray-G:n varastointiaika on 2 vuotta
alkuperäisessä pakkauksessaan.
Suojaa tuote suoralta auringinvalolta. Varastointi huoneenlämmössä, alle 30 °C.

Suojaus

Rautametallien, ei-rautametallien ja monimetallien suojaus.
Testaa ennen käyttöä.

Turvallisuus

Turvallinen käyttää ja käsitellä. Täyttää kansainväliset
terveys- ja turvallisuussäädökset ja normit.
Tuotejäämät hävitetään paikallisten jätehuoltoviranomaisten
antamien ohjeiden mukaisesti.

>60°C (ASTM D93, EPA 1010)

Pakkauskoko
• 19 l kannu
• 208 l tynnyri

Jätteiden käsittely
Tyhjentämättömät pakkaukset sekä
tuotejäämät hävitetään paikallisten
jätehuoltoviranomaisten antamien
ohjeiden mukaisesti.

Tämä esite sisältää yleisiä ohjeita ja tietoja. Mikäli tuotteen käyttöön liittyy
lisäkysymyksiä tai on kyse tavallisuudesta poikkeavasta käyttösovelluksesta,
pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.
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