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FUGTFORTRÆNGER
KRIECHÖL
FOODGRADE

FORTRÆNGER FUFT BESKYTTER MOD
KORROSION
BESKRIVELSE
Let at fjerne, beskyttende Film, Kryber under Rust og Glødeskaller og
Fortænger Fugt. Modvirker Korrosions Beskyttende mod Fingermærker.
Beskytter mod korrosion på jern , stål, aluminium, kobber og messing.
Beskytter rene metaldele i proces, lagring, tørrer elektriske udstyr, fortrænge
fugt ved små tolerancer.
Beskytter batteripoler, kabler, samledåser tændrør m.m.
Smører antenner gear fiskeudstyr m.m.

TEKNISK DATA
Antændelsespunkt

38° C

Densitet v/ 20° C

0.82

Filmtykkelse

0,02 mm

Dækevne

35 m2 pr ltr.

Fjernelse

Rensemiddel vand /
PET. Basis

Specifikation

MIL-C- 14201 A
Grade 2

Kryber under rust og fugt
Grundet den lave overfladespænding i DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER,
kryber den under fugt, vand, rust og glødeskaller og efterlader en
beskyttende film, som forebygger yderligere korrosion.

Udtørrer elektrisk udstyr
Den specielle opbygning af DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER indebærer,
at den udtørrer og beskytter motorer og elektrisk udstyr. Derved spares
penge på udtørring af udstyr ved opvarmning.

Korrosionsbeskyttende film forhindrer fingermærker
DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER efterlader en tynd film, der beskytter
mod fugt, vand og salttåge m.m.
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KRYBER UNDER RU ST
LET AT FJERNE
TRANSPAR ENT FILM
KORR OSIONSB ESK YTT E NDE
FUGT FO RT RÆN GENDE
UDTØR RER EL EKT RISK U DSTYR
LET AT BRUGE
SMØREN DE

303
FUGTFORTRÆNGER

ANVENDELSE
DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER kan påføres med spray, børste
dypning eller med klud.
TEST evt. en prøve af samme materiale for at sikre forenelighed. Påfør
flere lag efter behov.
Fugt på metal behøver ingen test. Motor tilsluttet må ikke dyppes.

EKSEMPEL TIL BRUG
Maskinværksted.
For at beskytte ikke malede overflader, på værktøj og værktøjsmaskiner mod rust.
Dyrt værktøj og maskiner kan blive beskyttet til lager. For at spare tid
og penge kan man bruge DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER, som
ikke behøver at blive fjernet.
Kan også bruges på våde og fugtige overflader.
Autobranchen.
I den kritiske periode på året, kan alle elektriske kabler påføres
DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER.
Kan bruges til elkabler, kontakter og gummikabler, for at undgå
startproblemer.
Kar.
Kan bruges i kar til dypning, hvis mediet er rent. Er mediet forurenet
af snavs og alkalier-rester, kan det ikke anbefales.
Rengør først mediet inden brug af DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER.

SIKKERHEDS DATA
Spray
Dette produkt er der ingen risiko for brugeren ifølge ArbStoffV German
Federal Republic
Dunk
Indtagelse og indånding af dampe fra produktet er skadeligt. Undgå
øjenkontakt.
Holdes væk fra børn.

Dypning
Dele som skal beskyttes bør være 10 – 15 sekunder i DEPAC 303
FUGTFORTRÆNGER, indtil hele overfladen og alle små tolerancer er
våde.
Praktisk er en kurv, som delene lægges i og sænkes ned i væsken. Efter
dypningen kan delene ligge til tørring, evt. på en overflade der kan optage resterne af produktet (klud/papir).
Elektriske maskiner
Til brug for udtørring af el-motor. Kontroller at strømmen er afbrudt. Hvis
maskinen er forurenet , med saltvand eller forurenet vand , skyl med rent
vand og derefter DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER. Lad dette tørre tilstrækkelig, tid kan spares ved lufttørring.

Technical data's as stated have been established by laboratory conditions. These data should only be taken as general information. DEPAC can not give direct or indirect
guarantee for specific usages of the product. If under certain conditions a guarantee is given this is limited to replacement of the purchased product.

DEPAC Anstalt
(Establishment)
Industriestrasse 733
FL-9492 Eschen
Liechtenstein
Tel.:
+423-373-9700
Fax:
+423-373-9719
e-mail: office.depac@supra.net
Internet: www.depac.at

DEPAC Dichtungstechnik GMBH
Alfenzstrasse 9
A-6700 Bludenz
Austria
Tel.:
+43-5552-31340
Fax:
+43-5552-31370
e-mail: office@depac.at
Internet www.depac.at

DEPAC S.A. (Pty) Ltd.
367 Kyalami Boulevard
Kyalami Business Park
Midrand, Gauteng
Republic of South Africa
Tel.:
+27-11-4661600
Fax:
+27-11-4664059
e-mail: sales@depacsa.co.za
Internet: www.depacsa.co.za

DEPAC Seals, Inc.
416 E. Elizabeth Avenue
Linden, NJ 07036
USA
Tel.:
+1-908-587-9830
Fax:
+1-908-587-9832
e-mail: office@depacseals.com
Internet: www.depacseals.com

Worldwide more than 50 authorized distributors
Your local DEPAC distributors:
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