
Informace o produktu

Rustilo™ WDP Spray
Penetrační olej

Charakteristika
Castrol Rustilo™ WDP Spray (dřívější název Castrol Penetrat™ WDP Spray) je víceúčelový sprejovatelný olej s dobrými
penetračními vlastnostmi, s výbornou rozpouštěcí schopností a vynikajícím protikorozním účinkem.

Použití
Použití produktu v závodech a dílnách

rozpouští rez na zarezlých spojích (šrouby, nýty, válečky, kladky, západky, pružiny apod.)
poskytuje krátkodobou protikorozní ochranu strojních dílů, lan, nástrojů apod.
slouží jako řetězové mazivo v průmyslových závodech a dílnách při provozu za pokojové teploty

 
Použití produktu u vozidel

uvolňuje zrezavělé a zapečené spoje velmi účinně a rychle po aplikaci
eliminuje pisklavé zvuky a zlepšuje kluzný pohyb strojních uzlů
zajišťuje hybnost zámků, závěsů a spojů
zabraňuje vzniku plíživých proudů startovacích systémů

Výhody
vynikající rez rozpouštějící vlastnosti, krátkodobá ochrana proti korozi
okamžitě proniká do těsných spojů, ochrana částí pro krátkodobé skladování
uvolňuje zarezlé spoje
okamžitě eliminuje tření a pisklavé zvuky
lze aplikovat i na mokré součásti
neodkapává pokud je správně aplikován

Page: 1/2



Technické parametry

Název Metoda Jednotka Rustilo WDP Spray

Vzhled produktu vizuálně - čirý nahnědlý

Vzhled filmu vizuálně - olejovitý žlutý transparentní

Základ - - minerální olej

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

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

Viskozitní index DIN ISO 2909 - 160

Bod vzplanutí , PM ASTM D93 / ISO 2719 ºC 65

Pour point DIN ISO 3016 °C - 33

Podléhá běžným výrobním tolerancím

Tento produkt se dříve jmenoval Penetrat WDP Spray. Ke změně názvu došlo v roce 2015.
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V tomto tisku jsou zohledneny veškeré soucasné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméne nekteré údaje mohou podléhat zmenám vzhledem
ke zmene formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek muže být bez predchozí konzultace s
námi používán výše uvádeným zpusobem. Použití výrobku jiným zpusobem, než odpovídá úcelu použití, muže být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku
uvádena. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpecnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpecnostním listu. Zmena technických parametru vyhrazena.
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