
Jednotka - Kg/m 3 - - á 1013kPa minúty °C h  

Norma - NF EN ISO 12 185 - vizuálna - - - NFX 41002

VD 80
Konzerva čný penetra čný 

olej
prieh ľadná 785 syntetický prieh ľadné 1,2 - "-50 až +40 120

RUST 
PROTECT 
BS 1000

Konzerva čný olej s 
dlhodobým ú činkom

béžová 795 syntetický
podobný 

vosku
1,6 - "-10 až +40 1 056

ZN METAL
Špeciálna svetlá zinková 

galvanizácia

metal. 
sivá, extra 

lesklá
1 272

metyl. 
živicový

živicový 3,2 3 "-50 až +550 240

GALVA +
Svetlá zinková 

galvanizácia priamo na 
hrdzu

metal. 
sivá 

lesklá
1 337

metil. 
živicový

živicový 3,4 3 "50 až +550 240

GALVA + MAT
Zinková galvanizácia, 

vysokoteplotná , matný 
výsledok

metal. 
sivá 

matná
1 334

metil. 
živicový

živicový 3,2 3 "-50 až +550 300

ALU +
Hliníkový náter, 
vysokoteplotný 

metal. sivá 1 272
metil. 

živicový
živicový 3,2 3 "-50 až +550 120

INOX METAL
Neoxida čný náter, vysoká 

teplota
nerez 1 314

metil. 
živicový

živicový 
roztok

3,2 3 "-50 až +550 200

Dovozca pre SR:  META s.r.o. ,  Pri nemocnici 12, 040 01   Košice, 055/6712 431

Pre montážne závity, upev ňovanie, EDF vedenie pólov, vodné metre, 
pumpy, kovové pánty, k ĺby, dvere, skrine, námorníctvo.

Pre potrubia, komíny, zveráky, plechy, pre stavby, ohrievacie 
čerpadlá, lokomotívy, špi čkový na hliníkové plochy...

Pre retušovanie nehrdzavejúcich kovových sú čiastok po zváraní, 
ochrana s nehrdzavejúcim aspektom, tanky, potrubia,  chemický 

priemysel, farmaceutický priemysel.

Pre súčiastky konštruované pri reproduktoroch, presné sú čiastky, 
prototypy, modely, nože, skrutky, čapy, elektromechanické kontakty, 

káble, gumy, námorníctvo, teleskopické antény .

Pre lisova če, modelovanie plastickými injekciami, sklárstvo, p rototypy, 
súčiastky presnej mechaniky, univerzálna údržba, námor nictvo, 

súčiastky náro čné na dosah. 

Pre opravu galvanických dielov, povrchová úprava vz hľadu, oprava po 
obrábaní alebo zváraní, potrubia, spoje, mosty, ele ktrické motory, 

pumpy, kovové pánty, hlavy motorov....

Pre galvanizáciu skorodovaných plôch, povrchová úpr ava vzh ľadu, 
potrubia, hlavy motorov, kovové konštrukcie, karosé rie áut, v 

strojárstve...

Antikorózn
a ochrana

Farba Hustota
 Olejová 

báza

ANTIKORÓZNA OCHRANA A GALVANIZÁCIA MMCC
Vzhľad

Hustota 
odparovania

Zaschnutie 
pri 25°C

Teplotná 
odolnost

Produkt

Vlastnos ť

Aplikácia


