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Leírás
Az OKS 621 gyorsan ható rozsdaoldó az ipar, műhelyek és barkácsolás számára. A benne lévő oldószer felszóráskor rendkívül
gyorsan mintegy -40°C-ra hűti le az összeerősítendő alkatrészeket. A keresztmetszet ezáltal kis mértékben csökken, és
mikrofinomságú repedések keletkeznek a korróziós rétegben. Ez a kúszóolaj jobb behatolását teszi lehetővé.

Alkalmazási területek
▪ Nagyteljesítményű rozsdaoldó extrém módon

berozsdásodott összeerősített alkatrészek vagy csavarok
gyors és roncsolásmentes szétszereléséhez, pl. járműveknél,
mezőgazdasági építőgépeknél, hajóknál és kikötői
berendezéseknél, valamint minden egyéb ipari és kisipari
gépnél

Előnyök és használat
▪ A megszorult csavarok hőkezelésével ellentétben az OKS

621 semmilyen hő okozta károsodást nem hagy hátra a
környezetében

▪ Gyanta- és savmentes, és nem tartalmaz szilikont

Iparágak
▪ Vegyipar
▪ Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
▪ Vas- és acélipar
▪ Logisztika
▪ Közútkarbantartás
▪ Karbantartás és javítás
▪ Vasútipar
▪ Hajóépítés és tengerészet
▪ Papír- és csomagolásipar
▪ Gumi- és műanyag-feldolgozás
▪ Üveg- és öntödeipar

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok
Használat előtt távolítsuk el durvább szennyeződéseket. Használat előtt a flakon felrázandó! Kb. 10 – 15 cm távolságból fújjuk be és
kb. 1 – 2 percig hagyjuk hatni. Ha szükséges, ismételjük meg a kezelést.

Kapható kiszerelések

▪  400 ml-es spray
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A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű
ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok
mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag
kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára,
valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon
jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az
utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további
károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika
fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva.  ® = bejegyzett védjegy
Biztonsági adatlap ipari és kereskedelmi felhasználók részére a www.oks-germany.com honlapon érhető el.
További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.
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Technikai adatok

Szabvány Feltétel MértékegységÉrték
Összetétel
Alapolaj Ásványi olaj
Alapolaj Oldószer

Alkalmazástechnikai adatok
Alsó alkalmazási hőmérséklet °C -10
Felső alkalmazási hőmérséklet °C 40
Szín Világos színű


