
Produktové informácie

Rustilo WDP Spray
Penetračný olej

Popis produktu
Castrol Rustilo™ WDP Spray (v minulosti nazývaný Castrol Penetrat™ WDP Spray) je viacúčelový sprejovateľný olej s
dobrými penetračnými vlastnosťami, s výbornou rozpúšťacou schopnosťou a vynikajúcim protikoróznym účinkom.

Použitie produktu
Použitie produktu v závodoch a dieľňach

Rozpúšťa hrdzu na zhrdzavených spojoch (skrutky, nity, valčeky, kladky, západky, pružiny a pod.)
Poskytuje krátkodobú protikoróznu ochranu strojných dielov, lán, nástrojov a pod.
Slúži ako reťazové mazivo v priemyselných závodoch a dieľňach pri prevádzke za izbovej teploty

 
Použitie produktu pri vozidlách

Uvoľňuje zhrdzavené a zapečené spoje veľmi účinne a rýchlo po aplikácii
Eliminuje piskľavé zvuky a zlepšuje klzný pohyb strojných uzlov
Zaisťuje hybnosť zámkov, závesov a spojov
Zabraňuje vzniku plazivých prúdov štartovacích systémov

Výhody
Vynikajúce hrdzu rozpúšťajúce vlastnosti, krátkodobá ochrana proti korózii
Okamžite preniká do tesných spojov, ochrana častí pre krátkodobé skladovanie
Uvoľňuje zhrdzavené spoje
Okamžite eliminuje trenie a piskľavé zvuky
Možno aplikovať aj na mokré súčiastky
Neodkvapkáva pokiaľ je správne aplikovaný
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Typické parametre

Názov Metóda Jednotky Rustilo WDP Spray

Vzhľad Vizuálne - číry, hnedastý

Vzhľad filmu Vizuálne - žltý transparentný

Základový olej - - minerálny olej

Hustota pri 15°C ASTM D4052 / ISO 12185 g/ml 0,83

Kin.viskozita pri 40°C ASTM D 445 / ISO 3104 mm²/s 4,5

Viskozitný index DIN ISO 2909 - 160

Bod vzplanutia, PM ASTM D93 / ISO 2719 ºC 65

Teplota tekutosti DIN ISO 3016 °C - 33

Podlieha bežným výrobným toleranciám.

Tento produkt sa v minulosti nazýval Penetrat WDP Spray. Názov sa zmenil v roku 2015.
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Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súcasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hladiska použitia. Výrobok môže byt bez
predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byt spojené s rizikami, ktoré nie sú v
tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpecného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpecnostných údajov.
Zmena technických parametrov vyhradená.
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