RUST-GUARD
HØGKVALITETS KORROSJONSBESKYTTELSE
PRODUKTBESKRIVELSE
Orapi Rust-Guard er en komleks blanding av organiske og uorganiske forbindelser,
utviklet for å gi en langvarig korrosjonsbeskyttelse på metallkomponenter. Produktet
er spesielt laget for å gi gode vannfortrengende egenskaper, mens den samtidig gir
en fantastisk beskyttelse mot korrosjon, spesielt under forhold hvor det er høg
luftfuktighet i atmosfæren og hvor saltvann er et problem. Gir et enhetligt flytende
belegg som tørker til en fast, men fleksibel og transparent selvreparerende seig og
voksaktig film. Den anvendte film vil ikke sprekke eller skrelle av og kan om
nødvendig påføres over eksisterende lakk eller rustne overflater. Produktet bør ikke
påføres på flater som har løst belegg, eller hvor det er flak av løs rust og maling.

FORDELER

BRUKSOMRÅDER

l Utmerkede vannavvisende egenskaper
l Spesielt egnet for sjøvanns- og fuktige

l Offshore rigger og plattformer
l Maskinerte komponenter
l Beskyttelse av

områder
l Ekstremt korrosjonsbeskyttende for både
l
l
l
l
l

innendørs og utendørs lagring
Hurtigtørkende- setter ikke flekker/ skjolder
Vil ikke skade ferdigmalte overflater
Termisk stabil - vil ikke avskalle eller sprekke
Kan oversveises uten å fjerne film
Elektrisk isolerende - motstår galvanisk
korrosjon

metalkomponenter under
transport
l Underjordiske rør
l Stålformer og forskaling
l Landbruksmaskiner og utstyr
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RUST-GUARD
HØGKVALITETS KORROSJONSBESKYTTELSE
BRUKSANVISNING
Overflaten som skal behandles bør være ren og tørr, olje og fett forurensing bør
fjernes med f.eks Orapi NDI. Dersom rengjøringsprosessen inkluderer bruk av vann
eller at komponentene er våte, fjernes det meste av vannet før behandlingen. Det er
ikke nødvendig at overflaten er helt tørr siden Orapi Rust-Guard har en utmerket
vannavvisende egenskap og vil derfor fortrenge overflatefuktighet. Produktet kan
påføres med lavtrykksprøyte, børste , rulle eller dyppes. Produktet tørker og gir en
fleksibel voksfilm som ikke blir hard, sprekker eller blir fjernet under normal
behandling. Tørketiden er avhengig av omgivelsestemperaturen og ventilasjon.
Orapi Rust-Guard fjernes med de mest vanlige hydrokarbon avfettinger eller med
et varmt alkalisk vaskemiddel.

FILMTYKKELSE
Et enkelt dypp gir en filmtykkelse på 25µ.
Påføring av en 25µ tykkelse dekker 12 m² ( 50µ film tykkelse dekker 6 m²).

TEKNISKE DATA
Utseende
Densitet v/ 15°C
Flammepunkt
Ikke flyktige rester
Tørketid
Salttåke beskyttende

Beige veske
0,81
>39°C
30 % wt
ca 1 time (temperatur- og
ventilasjonsavhengig)
>1500 t v/ 25µ tørr filmtykkelse
>2500 t v/ 50µ tørr filmtykkelse
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