
Descrição
A cera de protecção anticorrosiva é um material de
revestimento composto por solventes utilizado como
anticorrosivo à base de ceras, ésteres, resinas, sol-
ventes e inibidores especiais. Graças à excelente ca-
pacidade de fluência a cera de protecção anticorrosi-
va penetra bem nos espaços intermédios (por exem-
plos, nas costuras de soldagem). A película seca pos-
sui boas características antiaderentes e anticorrosi-
vas e não escorre muito das costuras. A cera de pro-
tecção anticorrosiva é usada primeiramente como
meio de conservação para a prevenção durante a re-
paração, assim como tratamento posterior em veícu-
los, máquinas de construção e na agricultura.

Características
óptimo poder de fluência-
protecção ideal contra a corrosão-
tapa os restos de tinta-

Dados técnicos
Odor charakteristisch /

characteristisch
Estabilidade térmica da
película seca

80 - 90 °C

Forma flüssig / liquid
Resistência à temperatura -30 bis +90 / -30 to +90
Viscosidade a 20°C 500 mPas
Côr / aspecto braun / brown
Margem de temperaturas
de utilização

15 - 25 °C

Ponto de ebulição -44 °C
Base Wachse, Harze / waxes,

resins
Percentagem de sólidos 47 +/- 2%
Densidade 0,86  g/cm³

DIN 51757
Temperatura de armaze-
namento recomendada

5 - 25 °C

Ponto de inflamação <0 °C
Estabilidade na armaze-
nagem

24 meses

Tempo de secagem 2 - 3  h
Resistência à corrosão
teste de pulverização de
sal

> 1000 h

Risco de congelamento nein / no
Valor ph 7 (20°C)

Dados técnicos
Viscosidade a 40°C >7 mm²/s
Tempo mínimo de conser-
vação na embalagem ori-
ginal fechada

30 meses

Campos de utilização
A cera de protecção anticorrosiva aplica-se sobretu-
do no tratamento das partes inferiores dos veículos e
especialmente para o tratamento posterior de todos o
tipos de revestimentos de protecção (por exemplo à
base de PVC, PVC/cera, betumes/borracha e borra-
cha/resina. A cera de protecção anticorrosiva pode
ser utilizada para o tratamento de peças do trem de
rodagem como eixos, suspensões das rodas e molas.
Graças ao tratamento, as peças adquirem uma pro-
tecção anticorrosiva ideal.

Utilização
As superfícies a tratar com a cera de protecção anti-
corrosiva devem ser previamente bem limpas. Elimi-
nar a ferrugem. As superfícies devem estar secas e
isentas de sujidade, gordura e o mais possível sem
pó.
A cera de protecção anticorrosiva pode ser aplicada
com uma pistola de pulverização USB (art. n.° 6219)
ou com uma pistola pulverizadora de pressão com
depósito (art. n.° 6220) com uma pressão de serviço
de 3 bar. Agitar bem antes de utilizar. A cera de pro-
tecção anticorrosiva pode ser aplicada em superfíci-
es verticais numa só aplicação. Dependendo da es-
pessura da camada e das condições ambientais, o ve-
ículo está pronto a funcionar ao fim de aprox. 2 a 3
horas. A secagem completa demora aprox. 12 a 24
horas.

Nota
Atenção
Não pulverizar sobre articulações, escape, catalisa-
dor e sistemas de travagem.
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Se a pistola estiver entupida, pode causar o rebenta-
mento da lata.
Deve ter em conta as instruções da pistola.
Após utilizar, limpar a pistola com o produto de lim-
peza e dissolvente (art. n.° 6130).

Embalagens disponíveis
1 l Lata chapa 6104

D-GB-F-I-E-NL-P

A nossa informação baseia-se em estudos cui-
dadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.
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