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Cum se realizeazã fisurarea

Efect de fisurare.
Avantaje:
Cand suprafata materialului (ex:
surub) este racita la –40°C în stratul
corodat apar microfisuri, acestea
determina descompunerea ruginii
asigurand o mai buna penetrare a
substantei active.

Extraordinare proprietati capilare.
Avantaje:
Proprietatile bune de alunecare com-
binate cu efectul de fisurare asigura
o foarte buna penetrare a ruginii.

Capacitate excelentã de îndepartare
a ruginii.
Avantaje:
Patrunde rapid sub stratul de rugina
si desface suruburile intepenite.
Suruburile blocate datorita ruginirii
foarte puternice pot fi desfacute usor
fara a fi stricate.

Protectie foarte bunã anticoroziva
datoritã aditivilor speciali.
Avantaje:
Protectie pe termen lung impotriva
coroziunii ulterioare.

Nu contine rãsini si acizi.

Nu contine silicon.

Nu atacã garniturile sau cauciucul.
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DEGRIPANT (ICE)
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Degripant de calitate superioarã, cu efect de fisurare dato-
rat rãcirii foarte puternice si cu proprietati de alunecare
foarte bune.

Domenii de utilizare:
Usureazã desfacerea suruburilor foarte ruginite si oxidate de la autoturisme,
vehicule de mare tonaj, masini agricole si din domeniul constructiilor, echipa-
ment auxiliar si aparate electrocasnice.

Aplicare:
Îndepãrtati cat de mult posibil stratul de ruginã. Agitati puternic înainte de
utilizare. Pe suruburile foarte puternic întepenite se va pulveriza direct de la o
distantã foarte micã si se va lasã sã actioneze 1-2 min. În cazul în care suru-
bul nu se desface se va repeta procedeul.
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Ulei Grãsime Lubrifiant uscatPastã Protectie anticorozivã

Baza chimicã Petrol
Culoare Galben deschis, transparent
Densitare la 20°C (substanta activã) 0,73 g/cm3

Temperatura de lucru -10°C ÷ +40°C
Vascozitatea uleiului la 40°C < 5 mPa/s

Date tehnice

Descriere Continut Art.-Nr. U.A.
Spray 400 ml 893 240 1/12

1. Se pulverizeaza pe
surub de la distanta
micã.

2. Surubul se rãceste
pana la –40°C. Se
reduce astfel diametrul
surubului.

3. În zona corodatã a
filetului surubului apar
microfisuri. Compusul
coroziv dintre surub si
piulitã este astfel des-
compus permitând
substantei active sã
penetreze rapid rugi-
na.


