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Informatieblad

RUSTKEEPER 70
Anti corrosievloeistof
Vormt een dunne, wasachtige beschermlaag.
beschermlaag.

Eigenschappen
RUST KEEPER 70 is een dunvloeibare oxydatiewerende vloeistof.
Na verdamping van het aromaatvrije oplosmiddel ontstaat een dunne, drukvaste, wasachtige beschermlaag, welke corrosie werende
inhibitoren bevat en een goede waterafstotende werking heeft.
RUST KEEPER 70 kan worden toegepast als beschermingsmiddel van werkstukken, onderdelen en machines, zowel voor tijdelijke als
langdurige conservering.
RUST KEEPER 70 bezit zeer goede roest- en vochtwerende eigenschappen en is niet agressief voor lakken, rubber, etc.
RUST KEEPER 70 is de ideale oplossing voor langdurige bescherming bij vochtige omstandigheden. Indien het op de juiste wijze is aangebracht en binnen wordt opgeslagen, dus niet onderhevig is aan weersomstandigheden of slijtage door gebruik, heeft Rust Keeper 70
een “standtijd” van 1 tot 2 jaar.

Metaalbewerkingsvloeistoffen

Gebruik
RUST KEEPER 70 kan d.m.v. sprayen, druppelinrichting, opkwasten of onderdompeling aangebracht worden.
Vermijd verstuiving in aanwezigheid van open vuur en vonken.
Bij gebruik in gesloten ruimte, tijdens en na gebruik geruime tijd goed ventileren en beschermende kleding en apparatuur gebruiken.
Verwijdering; Rust Keeper 70 kan m.b.v. white spirit of een koudontvetter worden verwijderd.
Zeer geschikt voor eindconservering t.b.v. opslag en transport.

Technische gegevens
Eenheid

Methode

ARO - 1

Kleur

Bruin

Geur

Mild
Kg/dm³

0,830

Stollingspunt

°C

< -30

Vlampunt, COC

°C

70

Gebruikstemperatuur

°C

Tussen - 20°C en + 70°c

mm²/s

10

Soortelijk gewicht bij 15°C

Kin. Viscositeit bij 40 °C
Oplosbaarheid in water

Vrijwel niet

Droogtijd

2 tot 8 uur, afhankelijk van temperatuur

Verpakking
Jerrycans van 4 kg., 8 kg. en 20 kg. bruto; Vaten van 50 kg. en 180 kg. bruto.

Opslag

Datum: 10 augustus 2009

Temperatuur
Houdbaarheid

: 5 - 40 °C
: 12 maanden in gesloten, originele verpakking.

De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen. Hoewel
deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst,
met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

