ABRIGO® korroosionestopaperi
Zerust®Excor®ABRIGO korroosionestopaperissa yhdistyvät Zerust®Excor®-järjestelmän tehokas korroosionestokyky sekä korkealaatuisen voimapaperin luotettavuus.
ABRIGO® paperi on vahva, joustava, kulutuskestävä
sekä helppokäyttöinen korroosionestotuote, jonka
ominaisuudet ovat parhaimmillaan vaativissa olosuhteissa.

Edut
• Zerust®Excor® Abrigo on molemmin puolin
käytettävä.
• Erinomainen suojauskyky jopa 98 %
suhteellisessa ilmankosteudessa.
• Tuoksuton, pölyämätön.
• Kestävä paperilaatu.
• Pitkäkestoinen suojauskyky.
• Turvallinen käyttää. Käyttäjälle, ympäristölle
ja suojattavalle tuotteelle täysin vaaraton.

ABRIGO® paperi on molemminpuolin tehokas, jonka ansiosta
vältetään mahdolliset käyttövirheet. ABRIGO® paperi on valmistettu erityisellä kyllästysmenetelmällä, joka takaa pitkäaikaisen
suojauskyvyn korroosiota vastaan. Valmistusmenetelmän
ansiosta suoja-ainetta vapautuu paperista esteettä ja tasaisesti
antaen samalla suojan kosteuden haitoilta.

Kierrätettävä. Voidaan hävittää polttamalla
• tai toimittaa kaatopaikalle.

ABRIGO® paperi suojaa korroosiolta kahdella tavalla; höyrystyvillä korroosioinhibiiteillä sekä suoralla kontaktilla suojattuun
kappaleeseen. ABRIGO® säilyttää erityiset korroosionestoominaisuutensa huomattavan pitkään. Lisäksi se kestää pyyhkimistä ja hylkii kosteutta.
ABRIGO® soveltuu käytettäväksi mm. yksittäisten osien korroosionestoon, tehokkaaksi suojaksi välikerroksiin tai vaikka korroosioinhibiittilähteeksi suuriin pakkauskokonaisuuksiin. Vakiokokojen lisäksi ABRIGO® on saatavana myös erikoisleveyksinä tai
valmiiksi leikattuina paloina. Pakkauskokojen ja erikoismittojen
ansiosta voidaan helposti optimoida tuotteen käyttö taloudellisena korroosionestomateriaalina.

SUOJAUSOMINAISUUDET
Zerust®Excor® korroosionestopaperit sisältävät
erilaisia korroosionestoyhdisteitä, jotka ovat
yhteensopivia eri metallien ja metalliseosten
ominaisuuksien kanssa.

Suosittelemme, että otatte yhteyttä tekniseen
tukeemme parhaan mahdollisen korroosionestotavan kartoittamiseksi.

Zerust®Excor®
ABRIGO®
Tekniset tiedot
Tiedot lyhyesti

Zerust®Excor®ABRIGO® on korroosionestopaperi, joka pohjautuu
voimapaperiin. Paperi on käsitelty aktiivisella korroosionestoyhdisteellä. ABRIGO® on tehokas molemmin puolin ja
se on kulutuskestävä. ABRIGO® paperit eivät pölyä ja ovat
tuoksuttomia.

Ulkonäkö

Ruskea voimapaperi.

Riittävyys

1 m2 ABRIGO® paperia voi suojata jopa 10 m2 metallipintaa.
Koska riittävyyteen vaikuttaa monet tekijät (esim. pakkauksen
tyyppi, kuljetus- ja varastointiolosuhteet, suojattujen kappaleiden
pinta jne.), tekninen tuki voi olla tarpeen. Myyntipalvelumme
auttaa mielellään oikean pakkaustavan suunnittelussa ja
paperilaadun valinnassa.

Tehokkuus

Suojavaikutuksen muodostuminen metallin pinnoille on sitä
nopeampaa, mitä lähempänä suojattava tuote on korroosionestopaperia.

Varastointi

• Voimapaperin vahvuus 70 g/m2 tai 40 g/m2
• Rullan koko:
leveys 780 mm
pituus 445 m tai 763 m
paino 25 kg
hylsyn ø 76 mm
• Saatavana myös erikoiskoot ja paperilaadut.
• Logopainatukset mahdollisia.
• Saatavana myös paperi, jonka toinen puoli on
päällystetty muovikalvolla.

Suojattava tuote suljetaan huolellisesti ABRIGO® paperin
sisään.
Suojavaikutuksen muodostuminen huolellisesti suljetussa
pakkauksessa, jonka tilavuus on n. 1 m3:
+20 °C n. 60 min
+40 °C n. 15 min

Suojauksen kesto

Vakiokoot

Hävittäminen
Kierrätettävä
Voidaan hävittää talousjätteen mukana
Voidaan hävittää polttamalla

ABRIGO® suojaa korroosiolta jopa 2 vuotta annettuja käyttöohjeita noudattaen. Pitkäaikaisempi suojausaika saavutetaan
toimenpiteillä, joita tekninen tukemme antaa tapauskohtaisesti.
ABRIGO® säilyy avaamattomassa pakkauksessaan 2 vuotta.
Normaalit varastointiolosuhteet. Suojaa ABRIGO® suoralta
auringonvalolta, kosteudelta, pölyltä ja lialta.

Turvallisuus
Käyttäjälle ja ympäristölle vaaraton.
Ei reaktiota ihokosketuksessa.
Hajuton, pölyämätön.

Hyväksynnät

ABRIGO® paperilla on hyväksynnät mm. Audi AG, BMW AG,
DaImlerChrysler AG, Volkswagen AG

Tekniset tiedot

Ominaispaino

DIN 53 479

40 g/m2 tai 70 g/m2
voimapaperi

Puhkaisulujuus

ISO 2758

40 g/m2
70 g/m2

170 kPa
310 kPa

Kitkakestävyys
100 kierrosta

DIN 53 109

sileä pinta
karhea pinta

61 mg
52 mg
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