Statoil CoatWay P 68
Zastosowanie

Charakterystyka

CoatWay P 68 ma zastosowanie jako rodek
przeciwrdzewny w wi kszo ci gał zi przemysłu,
przedsi biorstwach, gospodarstwach rolnych, egludze.
Mo e by tak e u yty do ochrony maszyn, narz dzi, cz ci
ruchomych, podczas postoju, podczas składowania,
transportu. Mo e by tak e stosowany na otwartej
przestrzeni.
Zapewnia doskonał ochron na rok lub dłu ej, głównie
przy zastosowaniu w pomieszczeniach zamkni tych.

CoatWay P 68 jest rodkiem przeciwrdzewnym na
bazie rozpuszczalników do wielorakich zastosowa
nawet w trudnych warunkach. U yty rozpuszczalnik
ma bardzo wysok temperatur zapłonu.
W przybli eniu godzin po u yciu CoatWay P 68
wysycha i pozostawia dobrze przylegaj c , jednolit ,
przypominaj c plastik warstw koloru ółto
br zowego. Usuwa wod i zapobiega przed korozj .

CoatWay P 68 najlepiej u ywa w postaci „spray”. Mo na
u ywa go tak e przez zanurzenie oraz nakłada p dzlem.
Po zastosowaniu nale y zapewni dobr wentylacj .
Typowe parametry
Metody
Jednostki
Warto ci
ASTM D 4052
kg/m³
860
G sto w 15 °C
Lepko w 20°C
ASTM D 445
mm²/s
70
Temperatura zapłonu
ASTM D 92
°C
80
Zdolno krycia
m²/l
20
Grubo powłoki
(MIL-C16173D)
1/1000 mm
35
Podane warto ci s warto ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto ci mog si nieznacznie ró ni od
warto ci przedstawionych powy ej w granicach okre lonych normami.

-

Sposób post powania z produktem
Chroni skór przed kontaktem z olejem wie ym i przepracowanym.
Przemy dokładnie wod z mydłem po kontakcie ze skór .
Unika wdychania oparów oleju.
Unika u ywania zaolejonej odzie y.
Chroni rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów.

Testy i aprobaty
MIL-C-16173D stopie 4
Dalsze informacje:
Adres
Tel/fax +48 12 415 7000
Statoil Poland Sp. z oo.
fax
+48 12 415 7100
31-476 Kraków, Lubla ska 38.
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

