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Konzervační prostředky

Popis produktu

Série produktů Mobilarma s písmenným označením představuje řadu vysoce účinných konzervačních prostředků s obsahem
rozpouštědel. Tyto výrobky jsou založeny na pečlivě vybraných rozpouštědlech s vysokým bodem vzplanutí a moderních, technicky
dokonalých antikorozních přísadách. Produkty  Mobilarma s písmenným označením kombinují vynikající ochranu proti korozi
s požadavky na ochranu životního prostředí, a jsou použitelné pro širokou škálu aplikací, součástí a podmínek. Použití rozpouštědla
s vysokým bodem vzplanutí zlepšuje krycí schopnost těchto prostředků a zlepšuje úspornost jejich použití. Série produktů Mobilarma
s písmenným označením neobsahuje baryum.

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti Výhody a možné přínosy
Rozpouštědla s vysokým bodem vzplanutí a úzkým destilačním
rozmezím

Snížené odpařování přináší nižší spotřebu a zlepšení pracovních
podmínek při aplikaci

Účinná schopnost vytěsňovat vodu a chránit proti korozi Odstraňují veškeré stopy vlhkosti ze součástí, čímž zaručují
dlouhodobou ochranu proti vzniku rzi a koroze

Zlepšená krycí schopnost Zvýšené užitné vlastnosti při nižší spotřebě produktu
Mnohoúčelové použití Snížení potřeby skladovat různé druhy antikorozních prostředků.

Mohou být použity na různých materiálech pomocí široké škály
aplikačních metod

Tenké, průzračné a pevné filmy Usnadňují čtení označení na součástech

Použití

Mobilarma ST je prostředek pro krátkodobou konzervaci součástí vyrobených ze železa a slitin během skladování v uzavřených
prostorách a při přepravě. Může být použit také pro mezioperační konzervaci po obrábění, moření, fosfátování a elektrochemickém
opracování součástí. Rychle vytěsňuje vodu a zanechává tenký olejový ochranný film.

Mobilarma MT je víceúčelový konzervační prostředek, poskytující střednědobou ochranu výrobkům ze železa a slitin během skladování
a při přepravě. Je zvláště vhodný pro ochranu vysoce přesných obrobků, kdy není žádoucí použití  ochranných filmů s velkou tloušťkou.

Mobilarma LT je univerzální konzervační prostředek, poskytující součástem ze železa a slitin střednědobou až dlouhodobou ochranu.
Je zvláště vhodný pro konzervaci při skladování mnoha typů náhradních dílů, např. součástí motorů a dílů pro automobily, stejně jako
pro ochranu dílů s tvářenými a obráběnými povrchy. Ochranný film je vysoce účinný proti působení kyselých a jiných agresivních
atmosfér.

Produkty Mobilarma s písmenným označením se nejlépe aplikují ponorem, ale lze je také nanášet poléváním, nástřikem, nebo nátěrem
štětcem. Podle potřeby je lze odstranit uhlovodíkovými rozpouštědly nebo vhodnými zásaditými čisticími prostředky.
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Typické vlastnosti

Testovací metoda Test Jednotky Mobilarma ST Mobilarma MT Mobilarma LT

Vzhled Vizuální
Typ filmu Vizuální Velmi tenký olejový Lehký Voskově tukový
Hustota ASTM D1298 kg/l 0,810 0,810 0,820
Doba schnutí při 20°C minuty 90 90 240
Vydatnost m²/l 140 120 38
Bod vzplanutí ASTM D93 °C 62 62 62
Tloušťka filmu mikrony 0,8 1,5 8,0
Ochrana proti korozi,
v místnosti

3 měsíce 9 měsíců 24 měsíců

Ochrana proti korozi, na
volném prostranství

Nedoporučuje se 3 měsíce 12 měsíců

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán
pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u
vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal
likvidujte předepsaným způsobem. 

Logo Mobil a design Pegasus jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo jedné z jejích poboček.


