M-530, inhibitor koroze na olejové bázi
APLIKACE
Pro hydraulické a lubrikační systémy pro dobu trvalého
provozu a pro přerušovaný provoz přidejte M - 530
k oleji v 2- 5% váhové koncentraci.

VLASTNOSTI
Vzhled
Netěkavý obsah
PH
Specif.hustota

tmavohnědá viskózní kapalina
85 – 100 %
6-8
0,89 – 0,92 kg/l

Vlastnosti náplní, pokud je přísada M-530 přidána
v koncentrační váhové úrovni 2-5% k hydraulickému
nebo převodovému oleji :

POPIS PRODUKTU
M 530 je směs inhibitorů koroze na olejové bázi pro
hydraulické nebo lubrikační oleje.
M 530 je prevencí proti korozi a poskytuje ochranu
během provozního stavu a přerušovaného provozu.
M 530 je velmi účinná v minerálních i syntetických
olejích.

ASTM D 1748
(ochrana proti korozi
v klimatické komoře)

ASTM D 1401
(oddělitelnost vody od oleje
a syntetických tekutin)

5 a více dní

• Nezpůsobí emulgaci
• Nepůsobí na separaci
vody v oleji

RYSY
• Ochrana proti korozi železných a barevných kovů
• Neobsahuje riskantní baryum, chromáty, dusitany nebo
fosfátové inhibitory
• Vysoká teplota vznícení
• Teplotně stálá, poskytuje dlouhodobý antikorozní
účinek
• Prochází skrz 5 mikronové filtry
• Může být použitá v hydraulických aplikacích
• Poskytne ochranu i v přítomnosti chloridů
• Přidaná v doporučené koncentraci do hydraulických
olejů, nepůsobí na emulgaci, bod tuhnutí a viskozitu při
nízkých teplotách
• Slučitelná s většinou minerálních a syntetických olejů
• Vhodná pro provozní podmínky i odstávky

VHODNÉ PRO OCHRANU TĚCHTO KOVŮ
• Uhlíková ocel
• Pájka
• Kadmium
• Galvanizovaná ocel
• Olovo
• Stříbro
• Mosaz

• Měď
• Nerezová ocel
• Cín
• Hořčík
• Hliník
• Bronz
• Zinek

BALENÍ
M-530 je dostupná v balení 19 a 208 litrů.
Skladovatelnost až 24 měsíců.

Pouze pro průmyslové použití
Chraňte před dětmi
Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená
Nevhodné pro vnitřní užití
Více informací najdete na bezpečnostním listu

OMEZENÁ ZÁRUKA
Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto
technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je
považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena.
Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi
nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost
Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit
společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od
dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek.
Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou
hrazeny zákazníkem.
Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo
škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.
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Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku
pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a
odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena,
budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána
zástupcem společnosti Cortec.
Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné,
předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných
záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec
neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody
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