TEKNISK DATABLAD

TT-292 Skincoat
BESKYTTELSESVOKS TIL METALLER
Danner en langtidsholdbar, tør og håndterlig beskyttelsesfilm.
Hurtigthærdende og Resistent over for vand og salt.
Angriber ikke lak, gummi eller syntetiske materialer.
Temperaturresistens op til 90°C.

Produkt

Tekniske info

Karakteristika
• Sammensætning: voksbasis opløst i
opløsningsmiddel.
• Farve: brun.
• Duft: typisk voks/opløsningsmiddel.
• pH: 7.
• Vandopløselighed: uopløselig.
• Flammepunkt: arbejdsmateriale: >45°C; under
behandling: meget brandbart.
• Vægtfylde: 0,6576 kg/dm³.
• Hærdetid: afhængig af den relative fugtighed og
den omgivende temperatur 15 - 30 minutter.
• Forbrug per 500 ml: ca. 4 - 6 m² i en tykkelse på
100 mikrometer.
• Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og
frostsikkert.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se
sikkerhedsdatabladet.

Emballage
TT-292 Skincoat - spraydåse 500ml

118001118

Skincoat danner en tør, håndterlig, homogen og velklæbende
voksbeskyttelsesfilm
mod
korrosion,
rust
eller
anden
overfladeoxidation. Skincoat er varigt modstandsdygtig over for
vand, salte og vejrlig og er temperaturresistent op til 90°C.
Skincoat trænger ind i de mindste samlinger, spalter, revner og
hulrum. Skincoat er neutral og angriber ikke metaller, lak, gummi
eller syntetiske materialer. Skincoat er særdeles velegnet til både
indvendig og udvendig beskyttelse - er ideel til hule områder.
(praktisk forlængerstykke medfølger). Skincoat er anvendelig til
såvel en holdbar som en midlertidig beskyttelse.
Anvendelsesomrader
• Til langtids-korrosionsbeskyttelse af maskindele, værktøj,
metaloverflader,...
• Ideel efter reparation af karosseri eller svejsning.
• Indvendig beskyttelse af hulrum, profiler osv.
• Ligeledes beskyttelse efter slibende og udfyldende
arbejdsopgaver.
• Fyldninger, metalspåner eller andre restprodukter kan ikke
længere forårsage indvendig korrosion i hulrum efter en
behandling og indkapsling med Skincoat.

Anvendelse
- Omrystes godt før brug.
- Sprøjtes på, og lad det tørre.
- Tøm sprøjtehovedet ved at vende bunden i vejret på dåsen efter brug.
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Overskydende voks på kanter kan fjernes med Sikker Afrens FS.
Leveres med en fleksibel forlængerslange til behandling af hule områder.
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