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1. Descriere generală 

Înveliş protector din fosfat de zinc. 
Ideal pentru identificarea conductelor 
de utilităţi. Strat de grunduire şi 
totodată strat de acoperire. Timp scurt 
de uscare. Culori de identificare 
standard RAL, conform categoriei 
protejate C3 (ISO 12944-2).  

   
 

2. Caracteristici  
•  Fără solvenţi cloruraţi. 
•  Nu conţine plumb şi crom. 
•  Protejează metalele şi aliajele. 
•  ISO 12944-2 protect category C3  
 

3. Aplicaţii 
•  Protecţie anticoroziune de lungă durată.  
 

4. Instrucţiuni 
•  Agitaţi până când bila de amestec se mişcă liber în recipient. 
•  Folosiţi doar cu ventilare adecvată  
•  Îndepărtaţi cea mai mare parte a murdăriei întărite cu o perie de sârmă 
•  Temperatura minimă de aplicare = 10 °C 
•  Aplicaţi pe o suprafaţă curată şi uscată 
•  Pulverizaţi de la o distanţă de aproximativ 20-30 cm 
•  Aplicaţi o peliculă mai subţire 
•  Cele mai bune rezultate se obţin dacă se aplică 2 straturi mai subţiri în loc de 1 gros. După 15-20 de min se pot 
aplica straturi suplimentare. 
•  Curăţaţi supapa de aerosol întorcând cu susul în jos recipientul şi pulverizând doar când sunt scurgeri de 
combustibil. 
•  Pentru toate produsele CRC, sunt disponibile o fişă de date de siguranţă (MSDS) conform 
Reglementării CE nr. 2207/2006 Art.31 şi amendamente.  
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5. Date tipice produs (fără combustibil) 
Appearance Lichid.  
Density 1.08 g/cm3 (@ 20°C).  
Flash Point 15 °C (Closed Cup)  
timpul de uscare al produsului activ 30µm = 20 min  
rezistenţa produsului activ la ceaţa salină > 240 h  
Typical coat weight 30 µm   
 

6. Ambalare 

Aerosol 12x500 ML  
 

  
Toate declaraţiile din această publicaţie se bazează pe experienţa de service şi/sau pe testele de laborator. Datorită marii varietăţi de 
echipamente şi condiţii, precum şi factorilor imprevizibili umani implicaţi, recomandăm ca produsele noastre să fie testate în funcţiune 
înainte de utilizare. Toate informaţiile sunt oferite cu bună credinţă, dar fără garanţii explicite sau implicite. Această fişă de date tehnice 
poate să fi fost deja revizuită pentru motive cum ar fi legislaţia, disponibilitatea componentelor sau experienţe nou dobândite. În cazul 
în care solicitaţi, vă va fi trimisă cea mai nouă şi valabilă versiune a acestei fişe de date tehnice. Aceasta poate fi disponibilă pe site-ul 
nostru: www.crcind.com Vă recomandăm să vă înregistraţi pe acest site web pentru acest produs pentru a putea primi automat orice 
versiune viitoare actualizată. 
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