Rust Proof Oil ТВ
Консервационно масло с ефективно действие
Описание на продукта

Акценти за продукта

Rust Proof Oil ТВ е ефективно консервационно масло,
разработено на базата на минерално масло от Група II
в комбинация с изключително стабилна система от
присадки, специално формулирана да осигурява
надеждна защита срещу ръжда и корозия на стоманени
изделия по време на съхранението им. Rust Proof Oil
ТВ обезпечава пълното покритие на повърхностите и е
проектиран да осигурява тънък и непроницаем защитен
филм за оптимална защита на продукта.

• Икономично ефективно покриване на повърхности
• Лесен за нанасяне чрез потопяване, спрей или
четка
• Лесен за сваляне

Предимства за клиента
• Способност да покрива икономично повърхностите:
приблизително 25-30 кв. м, покрити с 1 кг от продукта
• Лесен за нанасяне чрез потопяване, спрей или четка
• Лесен за сваляне с алкални почистващи средства или
разтворител

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на
съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Rust Proof Oil ТВ ─ Продължава

Приложения
• Rust Proof Oil ТВ е продукт с нисък вискозитет,
разработен за употреба като консервационна
течност с общо предназначение, и може да се
използва за предпазване на вътрешните и външни
повърхности на резервни части за машини, които
понякога са подложени на плъзгане при движение
• Rust Proof Oil ТВ може да се разреди с
разтворители, за да се използва като
пенетрационно масло, не съдържа калций,
магнезий и цинк, и е с максимално съдържание на
фосфор 10 ppm

Типични резултати от изпитване
Изпитване

Методи за изпитване

Резултати

Срок на съхранение: 60 месеца от датата на пълнене, посочена на етикета на продукта
Кинематичен вискозитет при 40°С, mm²/s

ASTM D445

32.08

Кинематичен вискозитет при 100°С, mm²/s

ASTM D445

5.612

Вискозитетен индекс

ASTM D2270

114

Плътност, 15°С, kg/L

ASTM D1298

0.8628

Температура на течливост, °С

ISO 3016

-9

Антикорозионни свойства, дестилирана
вода

ASTM D665A

Издържа

Корозия на мед 3ч./100 °С

ASTM D130

1A

Цвят

ASTM D1500

L1.5

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и
може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящето заменя и отменя всички
предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този
продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовите спецификации.
Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да
предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в
Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или
чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете
необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.
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