Zerust® Axxanol™ 34CD
Zerust® Axxanol™ 34CD je jednoduše použitelný antikorozní
konzervační prostředek s obsahem rozpouštědla, který
zanechává na povrchu dílů velmi tenký olejový film. Během
sušení se rozpouštědlo odpaří a na povrchu zůstane účinná
antikorozní ochrana.

VÝHODY
Snadno se nanáší a odstraňuje
Zanechává pouze tenký film na
povrchu

Antikorozní olej Axxanol™ 34CD je univerzální antikorozní prostředek.
Může být využit k ochraně dílů jak při výrobních odstávkách a
mezioperačním skladování, tak při přepravě.
Olej zanechává na povrchu dílů velmi tenkou ochrannou vrstvu.

Účinně chrání proti korozi
Má mazací schopnosti
Spolu s produktem získáváte i
kompletní globální servis Zerust®

Základní vlastností oleje je to, že obsahuje rozpouštědla. Po jeho
použití je tedy nutné nechat díly v otevřené atmosféře, aby se
rozpouštědlo mohlo odpařit.
Olej je kompatibilní s ostatními antikorozními obaly Zerust®Excor® a
pro zámořská a jiná balení do náročných podmínek se doporučuje
ochranu dílů ještě tímto balením posílit.
Při manipulaci s olejovanými díly není nutné použití ochranných
pomůcek, doporučeny jsou pouze čisté rukavice kvůli omezení rizika
kontaminace dílů.

Příklady použití
Skladování
Přeprava
Mezioperační ochrana
Použití v kombinaci s balením
Zerust® Excor®

Způsob použití
1. Aplikujte pouze na čistý a suchý povrch.
2. Pro zamezení koroze kvůli otiskům prstů používejte při manipulaci s kovem rukavice.
3. Používejte v dobře větraném prostoru a mimo zdroje vznícení.
4. Aplikujte Axxanol™ 34CD sprejováním, natíráním nebo ponorem. Pokud sprejujete, používejte ochrannou dýchací
masku a brýle (viz bezpečnostní list).
5. Před následným zabalením musí být díly suché. Čas sušení je asi 5 minut; pro urychlení použijte ventilátor.
6. Pro dodatečnou korozní ochranu zabalte do materiálů Zerust®Excor®.

Zerust®
Axxanol™ 34CD
Technické informace
Použití

Doba ochrany

Zerust® Axxanol™ 34CD se aplikuje ponorem postřikem nebo nátěrem.
Při sprejování je nutné použít ochrannou masku a brýle. S produktem
pracujte pouze za pokojové nebo nižší teploty v dobře větraném
prostoru. Nevystavujte zdrojům vznícení. Olej obsahuje rozpouštědlo.
Před zabalením nechte vyschnout.
Spotřeba při tloušťce vrstvy 25 µm je cca 10 m2/ l (počítáno pro ponor.
Spotřeba může být různá dle charakteru povrchu dílů).
Po důkladném nanesení je doba ochrany ve vnitřních prostorách
minimálně 6 měsíců. Při současném použití antikorozních VCI obalů
Zerust® je zboží chráněno v řádu let. V případě potřeby dlouhodobé
ochrany doporučujeme konzultaci s Excor-Zerust, s.r.o.

Typ ochrany

Typ MM (Multimetal): Ocel, litina, mosaz, měď, zinek a pozinkovaná
ocel, hliník a slitiny hliníku.

Skladování

Až 2 roky v originálním balení. Chraňte před přímým slunečním svitem.
Skladujte při teplotách v rozmezí 0-30 °C. Pokud je skladováno déle než
1 rok, vždy před použitím zamíchejte.

Pokyny k odstranění

Zerust® Axxanol™ 34CD je možno odstranit jakýmkoli komerčně
dostupným alkalickým čisticím prostředkem nebo rozpouštědlem.

Aplikace

Teplota použití

+10 až +43 °C

Vydatnost

100 m2 / l

Obsah VOC

85-88 %

Tloušťka vrstvy

cca 25 µm

Kvalita

Balení

Kanystr 30 l
Barel 208 l
Sprej 400 ml

Likvidace
Zacházet jako s ropným produktem.
Nepoužitý výrobek a znečištěný obal
uložit do označených nádob po sběr
odpadu a označený odpad předat
k odstranění oprávněné osobě.

Vzorek z každé výrobní šarže je testován na shodu s předepsanými
vnitřními normami Zerust®.

Tato informace o produktu by měla sloužit výhradně k prvnímu výběru vhodného materiálu, nikoliv jako záruka na
produkt samotný nebo jako záruka vlastností. Ani informace v technických údajích nezbavují uživatele nutnosti provést
provozní zkoušky pro konkrétní případy. Pokud máte zájem o vzorky, prosíme, kontaktujte nás.

Přehled konzervačních prostředků Zerust®Excor®
Název produktu

Doba ochrany
(vnitřní prostory)

Přípravek na bázi

Stav povrchu po
nanesení

Axxatec™ 80C
Axxanol™ 33CD
Axxanol™ 34CD
Axxanol™ 750 VCI
Axxanol™ Spray-G
Axxanol™ Z-Maxx
Perigol® 100
Perigol® 230
Perigol® DW

6-12 měsíců
6 měsíců
6 měsíců
10 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
6 měsíců

Voda
Rozpouštědlo
Rozpouštědlo
Olej
Vazelína
Vazelína
Olej
Olej
Rozpouštědlo

Suchý na dotek
Suchý na dotek
Tenký olejový film
Olejový film
Tenká vrstva vazelíny
Silná vrstva vazelíny
Olejový film
Olejový film
Suchý na dotek

EXCOR-ZERUST, s.r.o.
Kvítkovická 1527
763 61 Napajedla
Česká republika

Bezpečnost

Olej obsahuje rozpouštědlo. Při práci
zajistěte větrání. Při aplikaci postřikem
používejte respirátor a ochranné
brýle. Nevystavujte zdrojům vznícení.
Bod vzplanutí je 64 °C. Při práci
nekuřte, nejezte a nepijte. Před
zabalením
nechte
rozpouštědlo
odpařit.

Tel.: + 420 573 034 227
Fax: + 420 573 034 207
info@excor-zerust.cz
www.excor-zerust.cz

