
Rostskyddsfilm
Rostskyddar metall. Långtidsverkande
Skyddar stål- och metalldelar. Bildar en starkt vidhäftande vaxliknande skyddsfilm som skyddar mot fukt, korrosion, oxidation, 
mögel etc. Krypförmåga, tränger undan fukt och fäster även på vertikala ytor. Kan användas som korrosionsskydd vid lagring 
av verktyg, maskindelar, fordonsdelar, redskap och andra komponenter inom industri, service, byggnation mm.
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Limus Rostskyddsspray

* För såväl utomhus som inomhus
* Vaxliknande film 
* Skyddar metall och stål 
* Skyddar mot korrosion och oxidation
* Starkt vidhäftande
* Tränger undan fukt 
* Vidhäftar även på vertikala ytor.

 

TEKNISKA DATA  (vid ca +20°C och vid luftfuktighet >50%):
INNEHÅLLER Kolväten, C8-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, aromater (2-25%)

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung
Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 5 % n-hexan
Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner

FÄRG Gulbrun.
SPEC.VIKT ca 0,67 g/cm³
ARBETSTEMP. +5°C till + 35°C. 
FÖRPACKNING 400ml Aerosol. Aluminumburk.  12x400ml/fp.
LAGRING Förvaras mörkt, i väl ventilerat utrymme och i en temp. mellan +5° och +25°C.

Aerosolflaska bör ej förvaras i fordon p.g.a explosionsrisken.
Tryckbehållare. Får ej utsättas för solljus eller temperatur över +50°C.
Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.
Förvaras åtskilt från antändningskällor-Rökning förbjuden.

MILJÖ och HÄLSA Se vårt säkerhetsdatablad (SDB) för information.
TRANSPORT UN 1950. Klass 2.
ANVÄNDNING Rengör de ytor som ska behandlas. 

Skaka burken noggrant. 
Spraya jämnt fördelat och med full täckning från ett avstånd av 20 till 30 cm. 
Låt torka mellan varje sprayning innan man sprayar på flera lager. 
Torktiden beror på omgivningens temperatur. 
Påförd skyddsfilm kan avlägsnas med Limus New Strong Cleaner.
Gör alltid egna prover före användning.

VIKTIG INFORMATION
Endast utbildad personal bör använda produkten! 
Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål avgöres helt av köparen.

OBS!
Våra användarinstruktioner, tekniska data, produktinformation och alla annan information som avser denna produkt är endast allmän information och 
allmänna direktiv. På grund av den stora variationen av tillämpningar av den enskilda produkten så är det upp till varje användare att själv testa produkten 
och att själv göra egna tester för att utröna om produkten är lämpad för det ändamål som användaren avser använda produkten till. Våra kostnadsfria råd 
för användandet av produkten som tillhandahålls i skrift eller tal är inte bindande.

All information i detta produktblad bygger på praktiska och vetenskapliga försök och erfarenheter. Denna information är enbart avsedd som vägledning. Det är köparens eget ansvar, att 
före användning, testa produktens lämplighet för avsedd användning. Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål, avgöres helt av köparen. Ingen garanti och inget ansvar 
tas för produktens lämplighet i varje användning eller applikation. Användningsförslag får ej tas som intäkt för patentintrång. Detta produktblad är enbart avsett vid användning av 
produkten. All annan användning är inte tillåten. Detta produktblad skyddas av lagen om upphovsrätt. Det får ej kopieras, skrivas av eller överlåtas till utomstående. Om du av misstag 
kommit över detta produktblad skall det omgående förstöras eller överlåtas till ägaren.
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LIMUS TEXO ABLIMUS TEXO AB
Hantverkaregatan 3 F,  S-576 35 Sävsjö
Tel: 076-107 71 17       E-post: info@limus.se        www.limus.se

* För allmän industri
* För underhåll
* För yrkesfolk
* För servicefolk
* För fordonsindustri
* För verktygsindustri
* För gjuteribranschen
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