Uno‐X Smøreolie Rustproof LT
Rust‐ og korrosionsbesky elsesolie
Karakteris k
Rustproof LT er en tynd rust‐ og korrosionsbesky ende olie med indhold af voks beregnet for lang dsbesky else af jern– og me‐
talemner.
Rustproof LT kan anvendes i forbindelse med rust‐ og korrosionsbesky else af metalemner, hvor olien danner en voksag g ved‐
hængende besky elsesfilm.
Produktet besky er eﬀek vt mod rust og korrosion i op l 12 måneder under alle vejrforhold.
Fordele/egenskaber
Danner en voksag g besky elsesfilm, der eﬀek vt besky er mod rust og korrosion.
Sikrer eﬀek v besky else af overfladerne i op l 12 måneder under alle vejrforhold.
Kan lføres ved dypning, sprøjtning eller pensling.
Let at erne. Alle typer opløsningsmidler og alkaliske rensemidler kan anvendes, f.eks. Texaco Clean Wash X eller Uno‐X Smøre‐
olie SuperRens Neutral (sæbebaseret).
Tekniske data (typisk)
Viskositet, kinema sk (cSt)
mm2/s v. 40°C

5,6

Flammepunkt PM, °C

48

Struktur (visuel)

voksag g

Massefylde, v. 15°C Kg/m3

0,83

Mærkningsplig g

Ar kelkode

I 6425

Revideret : 17. august 2016
Kontroller al d, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen l udstyrets dri sbe n‐
gelser og kundens vedligeholdelsespraksis.
Informa oner, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifika on, men er en indika on på løbende produk on indenfor acceptable produk onstolerancer.
Ret l ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle dligere udgivelser og den deri indeholdte informa on.
Ansvarsfraskrivelse
Uno‐X Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af de e produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdata‐
blad.
Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø
Baseret på de nuværende lgængelige informa oner anses de e produkt ikke for at give u lsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes e er forskri erne og i
overensstemmelse med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes e er anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via
interne et. De e produkt må ikke anvendes l andre formål, end det er beregnet l. Ved bortskaﬀelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale
aﬀaldsreglement overholdes.

