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CorrosionX / HD
Efter några års frånvaro på SWEBOLTs hyllor är nu
CorrosinX och CorrosionX HD tillbaka. Efterfrågad
och efterlängtad!
CorrosionX stoppar korrosion och förhindrar spridning. Fungerar på metallytor och elektronik
(dielektrisk). Produkten är ursprungligen tillverkad
för Amerikanska flottan och uppfyller NATO och
USAs militära specifikationer.
Snabb genomträgning, smörjer och skyddar.
Kryper in mellan material.
Skadar inte gummi, plast och neopren.
Driver ut fukt i metallen och förseglar.
Säker på elektriska ledare och elektronik.
Fuktförseglande.
Inte brännbar, går att svetsa.
Är NZ MPI godkänd i samma klass som Lanlin.
Kan appliceras på våta och korroderade ytor.
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CorrosionX
Lättflytande
Extremt snabb genomträngning
Lösgör rostiga dela
Självhelande egenskaper
Säker upp till 39000 volt.
Smörjvärde 0,4
Fuktförseglar elektronik
Idealisk för att duscha en tunn dimma för att
rostskydda. CorrosionX är paraffinbaserad och
bygger på polär bindning som gör mycket mer än
bara sakta ner korrosions processen, stänger ner
korrosion, tränger igenom och smörjer. Polära
bindnings-teknik gör så att vanliga metaller och
metallegeringar som järn, stål, rostfritt stål,
aluminium, koppar, mässing eller brons att kemiskt
uppföra sig som ädelmetaller t.ex. guld och platina.
Aerosol 500ml Artikel: 55590102
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CorrosionX HD
Designad att ge maximalt skydd mot
fuktinträngning och rostangrepp.
Trögflytande, dropplös.
Mycket långtidsverkande
Klarar nedsänkning i saltvatten
Extremt bra att förhindra att skruvförband och
axlar rostar fast.
Säker upp till 25000 volt.
Smörjvärde 0,4
CorrosionX HD appliceras och bildar en
dropplös, dynamisk, icke-härdande, självhelande
film. Motståndskraftig mot stänk och spolning
inklusive fullständig nedsänkning i saltvatten.
Det kommer långsamt att tränga igenom
befintlig rost och korrosion, driva ut fukt, stoppa
elektrolys genom polär bindning och försegla
mot fukt. Bra för tex kedjor och drivhjul.
Aerosol 400ml Artikel: 55590104
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Teknik
CorrosionX är en tunn filmbeläggning.
Den stoppar korrosion, smörjer,
tränger igenom, frigör fastrostade
delar och skyddare elektronik.
CorrosionX - Tunnfilm
CorrosionX HD - Tjockare film
Produkten är designad för att skydda
mot fuktinträngning och rostangrepp.
Den tål saltmättade och marina
miljöer.Det gör den mycket bra på att
förhindra att skruvförband och axlar
rostar fast.
Vi rekommenderar skyddsglasögon och handskar. Använd lämplig
mask vid långvarig sprayning med sprayapplikator. Se till att spill på
underlag avlägsnas då produkten blir hal.

