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TERMÉKISMERTETŐ 

OKS 2200 

Vizesbázisú, VOC-mentes korrózióvédő 

 

 

Leírás 
Az OKS 2200 egy eltávolítható korrózióvédő szabadon lévő fémfelületekhez a hosszú szállítási és raktározási 

időszakok alatt. Véd az olyan környezeti hatásoktól, mint a pára, a nedvesség, a sós légkör, 

a hőmérsékletváltozások, vagy az ipari környezet. 
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Alkalmazások 
▪   Félkész termékek és tartalék alkatrészek fém 

     részeinek korrózió védelme szállítás és 

     raktározás alatt. 

▪   Idomok, gépek, szerszámok védelme gyártás és 
     karbantartás alatti ideiglenes tároláskor. 

Előnyök és hasznok 
▪   Környezetbarát VOC-mentes termék (illékony 

     szerves vegyület mentes). 

▪   Munkahelybarát és nem káros az egészségre, 

     mert a használat során illékony szerves 

     vegyületek nem keletkeznek. 

▪    Optimális korrózióvédelmet biztosító 

     rétegválasztás vízzel való hígítással 

     (legfeljebb 2:1 arányban). 

▪   Többrétegű bevonat készítésekor a szárítás a 

     bevonandó részek előmelegítésével 

     gyorsítható. 

▪    Fogás biztos száraz viaszfilm. 

▪   Könnyen eltávolítható meleg vízzel vagy vizes 

     bázisú tisztítóval, mint az OKS 2650. 

▪   Jó tapadás a fémfelületeken. 

▪   Semleges a legtöbb műanyaggal és festékkel 
     szemben. 

Fő alkalmazási területek 
▪   Fröccsöntéses alkalmazások 

▪   Fémfeldolgozás 
▪   Gyártó cégek 

Alkalmazási javaslatok 
Használat tiszta zsírmentes fém felületeken. A kisebb darabok előmelegíthetők a gyors száradás 

érdekében, maximum 100 °C-ig. A száradást forró levegővel is lehet gyorsítani. Száradási idő az alábbi 

műszaki adatok táblázata szerint. Alkalmazás egyenletesen vékony film készítésével, lehetőleg merítéssel 

vagy szórással, egyedi esetekben ecseteléssel. Védje a csomagolást a fagytól. Használat előtt keverjük vagy 

rázzuk fel alaposan.  

 

Ügyfélszolgálatunk tanácsadó szolgálata szívesen segít, ha bármilyen kérdése lenne. 
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 Szabvány Körülmények Egység Érték 

Szilárd kenőanyagok 

Típus    Szintetikus viasz 

Oldószer 

Típus    Víz 

Adalékanyagok 

Típus    Korrózióvédő 

Filmréteg 

Optimális rétegvastagság   µm >30 

Felviteli hőmérséklet   °C min. 5, max. 60 

Száradási idő  20 °C min 60 

Száradási idő  50 °C min 30 

Száradási idő  100 °C min 5 

Felületi fedés   m2/l 6 

Alkalmazás specifikus adatok 

Sűrűség DIN 51 757 20 °C g/ml 0,963 

Szín    Világos színű 

Üzemi hőmérsékletek 

Alsó üzemi hőmérséklet   °C -40 

Felső üzemi hőmérséklet   °C 280 

Maximális üzemi hőmérséklet  Viasz olvadáspontja °C 100 

Korrózió védelmi teszt 

Só köd teszt DIN EN ISO 9227 >30 µm óra >1000 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

Kiszerelések 

� 5 l-es kanna 

� 25 l-es kanna 


