CHRYSO®Care Protec

Rengöringsolja för betongbilar, blandare samt övrig
betongutrustning
CHRYSO®Care Protec lämnar en fet film på ytan av
metallytor, vilken hindrar vidhäftning av bruk
och betong på metall och underlättar rengöringen
av blandare och betongbilar. Betongen fastnar
inte i mixterarmen, vilket underlättar rengöringen.
CHRYSO®Care Protec påverkar inte färgade ytor,
samt är ett effektivt skydd mot rost.

Egenskaper
Karaktär: Vätska
Färg: Ljus beige
Flampunkt: 71 °C
Kinematiskt viskositet vid 20°C: 6,5± 1,5
mm² Hållbarhet: 18 månader

Användningsområden
Alla ytor av metall som kommer i kontakt med
cement, betong eller murbruk
Blandare
Betongbilar
Block- och kantstensmaskiner
Rör och produktionsmaskiner

Användningsmetod
Förbrukning: 50 m²/l på ytor av metall.
Skydd av metallytor:
Spraya en film av CHRYSO®Protec på de ytor
som skall skyddas.
Rengöring av metall ytor:
Borsta först, därefter rengör som vanligt med
vatten. Efter rengöring applicera en ny film
med CHRYSO®Care Protec
Rekommenderas utrustning:
- Munstycke: typ TP 6501-6502
- Tryck: 3 bar

Säkerhet
Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet
på vår hemsida www.chryso.se.

Föreskrifter
Användning av CHRYSO®Care Protec i blandaren
kan reducera effekterna av
CHRYSO®Stab range av produkter. Det är därför
rekomenderat att göra förprov om CHRYSO®Care
Protec är i direkt kontakt med den blandade
betongen.

Konfirmerar PCB-innehåll med lagstiftning i
kraft (Europeiska gemenskapernas direktiv
Rådets nr 85/467 / EEG av den 1 oktober 85 EGT Europeiska gemenskapernas kommission L
269 av 11 Oktober 1985).
Informationen som innefattas I detta dokument har utformats efter bästa förmåga samt resultaten från omfattande tester. Det kan emellertid
inte under några omständigheter anses som garanti till att omfatta vårt ansvar i samband med felaktig användning. Tester måste utföras innan
användning av produkten för att försäkra sig om att förvaringssätt och användningsformer för produkten är tillfredsställande. Våra specialister
finns tillhands för att hjälpa användarna med problem som de råkar utför. Vänligen finn den senaste versionen på vår hemsida, www.chryso.se
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