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Leírás:  
A Cavity Wax Spray egy korrózióálló, hosszú távú védelemre alkalmazandó viasz

spray, nehezen hozzáférhető helyekre.

Használati utasítás: 
1. Használat előtt rázza fel.

2. Üregvédelemhez használja a hosszú applikátort.

3. Felületvédelemhez használja a szabványos applikátort.

4. Alkalmazás után fújja át a permetező fejet a flakon fejjel lefelé tartásával.

5. Távolítsa el a viaszt a nem kívánt felületről Chemistry Soft Cleaner termékkel.

Raktározás:
30 hónap +10°C és +30°C, közvetlen 

napsugázártól védett, száraz és hűvös 

helyen. 

Egészség és biztonság:
Vegye figyelembe a biztonság technikai 

adatlapban szereplő adatokat!

NYILATKOZAT:

A technikai adatlapban szereplő adatok és információk a cégünk által végzett teszteléseken, kutatásokon és tapasztalatokon

alapszik. Általánosak és nem garantáltak. Figyelembe véve a befolyásoló körülményeket , ezek az adatok tájékoztató

jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék felhasználásának alkalmasságáról, saját tesztekkel, illetve a

termék kipróbálásával, minta készítésével. Fenntartjuk a jogot, hogy a termék összetételét változtassuk a tulajdonságok

javítása, illetve a termékfejlesztések érdekében.

Csak szakmai és ipari felhasználásra!

MEGNEVEZÉS
RAKTÁRI

KÓD
KISZERELÉS TERMÉKSZÁM

CAVITY WAX SPRAY CHCWX500 500 ml 87456

CAVITY WAX SPRAY
Üregvédő Viasz Spray

Fizikai és kémiai tulajdonságok:
Halmazállapot: Aeroszol

Szín: Termék megjelölés szerint

Szag: Fajtájára jellemző

Lobbanáspont: - 97 °C
Öngyulladási hőmérséklet: magától nem gyullad

Relatív sűrűség 20°C-on: 0,66g/cm3

Gyulladási hőmérséklet: 365 °C
Szerves oldószer tartalom: 85,1% (574 g/l)

Hőállóság: -30°C és +80°C
Szilárdanyag-tartalom: kb. 53% % DIN 53216

Alkalmazás: 
Rugalmas, tapadásmentes bevonata véd a nedvesség, az időjárás és a közúti só

káros hatásai ellen. Alacsony viszkozitásának köszönhetően behatol a nehezen

hozzáférhető helyekre is, kitölti az egyenetlenségeket és alkalmazkodik a felülethez.

Használata hosszú távú védelmet biztosít üregek, fémlemezek, festett részek,

gépalkatrészek, redők, formák raktározásánál, stb. Összhangban van a finn

minőségi SFS 4086 normával, mint magas szintű és hatékony üregvédő korrózió

gátló szer.

Nem károsítja a műanyag, gumi és festett felületeket!

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ: Nafta (ásványolaj) hidrogénezett könnyűpárlat, Nafta (ásványolaj),

hidrogénnel kénmentesített nehéz, Bután, Propán
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