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A német Bayer és Arburg cégek közös kutatási és fejlesztési eredménye

ANTIKOR-RS KONZERVÁLÁS ÉS KORRÓZIÓVÉDELEM
Kimagasló korrózióvédelem és konzerválás 500 ml-es spray vagy kannás kiszerelésben.
Az ANTIKOR nem csak egy kiemelkedően jó korróziógátlószer különböző acélokra, vasra és
mindenféle fémre, hanem ápoló- és kenőanyag is egyben.
A legagresszívebb légköri közegben is hosszú ideig megvédi a matt, tükörfényes vagy
polírozott fémfelületeket. A védelem hatékonyságát több réteg felszórásával növelhetjük.
Az ANTIKOR szintetikus zsír, enyhén zsíros állagú, és további előnye, hogy nem folyik meg a
függőleges felületeken sem. A védőréteget egyszerű törléssel távlíthatjuk el. Az optimális és
érintésmentes zsírtalanításhoz (eltávolításhoz) pedig a SOLVO-N spray a legkiválóbb szer. Ez
az eljárás minőségi előnyökkel jár, és tökéletes megoldást biztosít hosszantartó tárolás
esetében is.
Fröccsöntőszerszámok:
Az ANTIKOR kiválóan alkalmazható kenőanyag kilökők, vezetőelemek és csúszkák
kenésére, anélkül hogy a fehér, világos vagy átlátszó fröccsöntött alkatrészen foltot
hagyna. Nem oldja a koszt és a rozsdát, és akár a fröccsöntési folyamat közben a forma
nyitásakor is felvihető a kilökő- és csúszkamechanizmusra. A fröccsöntött munkadarabon
látható kisebb maradékok 2-3 percen belül eltűnnek, felszívódnak. Ez azonban mégis
megkívánja tőlünk, hogy összeszerelés előtt megtisztítsuk, és leellezőrizzük a szerszámot az
esetleges rozsdafoltok és visszamaradt kisebb szennyeződések miatt.
Az ANTIKOR tökéletesen alkalmas a fröccsöntő betétek rövid- és hosszútávú
konzerválására/megóvására. Speciális zsírként, tapadását csak a kihült szerszám felületén
őrzi meg. Tilos vizes felületre permetezni, mert meggátolja a víz elpárolgását, ami
korrózióhoz vezet!
FIGYELEM! FORRÓ SZERSZÁMRA ÉS BETÉTRE NE PERMETEZZÜK!
Az ANTIKOR alkalmazásával megelőzhető, hogy a felületi rozsda károkat okozzon a
munkadarabban PVC, POM és sok más műanyagok – például lángálló Polyamid –
feldolgozása során.
Huzalszikraforgácsoló gépek:
A munkadarabok korrózióvédelmét mind a szikraforgácsolásban, mind a koaxiális vágás
során, mind pedig a vízfűrdőben biztosítani kell. Az ANTIKOR biztos védelmet nyújt a
vágandó munkadaraboknak megmunkálás előtt és után is. Helyes alkalmazás mellett a
fémtiszta felületek abszolút megőrzik újszerű alapállapotukat.
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Csupán közvetlenül a szikravágásnál és erős vízsugár hatókörében törik meg az összefüggő
filmréteg védelme a nagy víznyomás miatt. A védőhatás a vágási felület 3-4 mm-es
környezetében kezd érvényesülni.
Mielőtt az Antikorral bevont felületet megérintenénk, a védőréteget pár csepp SOLVO-N
spray-vel távolítsuk el az érintési helyről.
A munkadarab furatait kis csőtoldalékkal érhetjük el, és szintén a SOLVO-N spray-vel
zsírtalanítsuk.
Nem hagy száradási nyomot.
Sem a bezsírozás, sem a zsírtalanítás nem károsítja kimutathatóan a használt vízkört, illetve a
mechanikai és a kémiai szűrést sem.
Maga az ANTIKOR is egy tökéletes kenő- és védőanyag a huzalszikraforgácsoló gépnek. Nem
keményedik meg, nem gyantásodik, és nagyon hosszú idő után is könnyen eltávolítható.
Ha bepermetezhetjük a vágótér belső falát (koaxiális- vagy vízkörrendszer), akkor
megakadályozzuk az égéstermékek lerakódását és felkeményedését. Ezek a visszamaradt
elégett részecskék az ANTIKOR filmréteghez tapadnak, és ezért géptisztításkor könnyedén
lemoshatók.
Környezetvédelem:
Az ANTIKOR fluorozott-klórozott és fluorozott szénhidrogénektől (FCKW, CKW vagy CFC)
mentes.
Hosszútávon kimondottan takarékos!

Biztonsági Adatlap letöltése:
www.evolt.hu
vagy kérje ügyfélszolgálatunktól:
telefon 06.22.582.164
vagy office@evolt.hu
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