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                INOX MÉTAL AÉROSOL 
                           UŠĽACHTILÁ OCEĽ V SPREJI 
       VYNIKAJÚCA ANTIKORÓZNA OCHRANA 
 
POPIS PRÍPRAVKU 
INOX MÉTAL je antikorózny ochranný sprej vhodný pre všetky druhy kovov založený na inox-časticiach 
a polyméroch vysokého teplotného a mechanického odporu. 
INOX MÉTAL zanecháva hladký film bez prevýšenia zvaru, ktorý nesteká. 
INOX MÉTAL dodáva jednoduchú a brilantnú dokonalosť dielcom, skrutkám neopracovaného vzhľadu. 
 
Vďaka správaniu sa týchto polymérov a vysokému obsahu aktívnych látok v prípravku, INOX MÉTAL 
zastupuje viacero funkcií: 
-ochrana pred chemickou koróziou a zábrana, inhibícia oxydácie pred  
 pred každým začatím povrchového pôsobenia na upravovaných dielcov 
-ochrana pred ryhami a škrabancami spôsobenými i mechanicky, ochrana  
  povrchov dielcov a súčiastok v spojoch, montážach 
-ochrana pred tepelnou koróziou vplyvom vysokej teploty a koróziou  
 spôsobenou kontaktom 
-vylepšenie vzhľadu surových, neopracovaných kovových povrchov 
-predlžuje životnosť spracovávaných prostriedkov 
 
INOX MÉTAL schne na vzduchu pri bežnej (izbovej) teplote. 
Vylúčený film je suchý na dotyk v priebehu  niekoľkých minút a svoju úplnú  
odolnosť nadobúda počas 24hodín (pri teplote 25°C). 
INOX MÉTAL je použiteľný v širokom teplotnom rozmedzí -50 až 550°C. 
 
Pre dokonalé využitie všetkých ochranných predností INOX MÉTALU a vysokej  
chopnosti priľnutia na povrch, opracovávané povrchy musia byť  
odmastené a suché pred použitím prípravku. 
 
Pred zváraním dielcov, ktoré sú chránené prípravkom INOX MÉTAL nie je  
absolútne nutné jeho odstránenie z povrchu, nakoľko film prípravku 
 INOX MÉTAL je zvárateľný. 
 
INOX MÉTAL neobsahuje ťažké kovy alebo olovo. 
 
POUŽITIE 
-retušovanie, úpravy na inox- plechoch 
-potrubia, kanály, spojovacie rúry, koncovky 
-architektonické články 
-kvasiarne vo vinárňach 
-tepelné výmenníky, ploché i rebrové radiátory 
-tepelné čerpadlá 
-hlavné časti elektrických motorov, púmp, čerpadiel, motorových zoskupení 
-spracovanie všetkých surových kovov na dosiahnutie inox-vzhľadu a súčasne ochrany 
 
OBLASTI VYUŽITIA 
-metalurgia 
-priemyselné fabriky 
-stavby 
-údržba, technická obsluha 
-inštalatérske práce 
-chemický, petrochemický priemysel 
-agrokomplexy 
-poľnohospodárske zariadenia 
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PREZENTÁCIA PRÍPRAVKU 
Kód tovaru: 101788-             650ml-ový sprej 
 
 
 

FYZIKÁLNE A MECHANICKÉ VLASTNOSTI 
 

VLASTNOSŤ    NORMA                                   HODNOTA    JEDNOTKA 
 
Vzhľad                   Vizuálna   Tekutá živica   
Farba                   Vizuálna   Nerez 
Hustota pri 25 °C                 NF EN ISO 12185  1314   kg / m3

Doba zaschnutia náteru pri 25 °C                                                                        3               min  
Doba sušenia pred aplikáciou pri 25 °C                                         20               min 
Doba polymerizácie pri 25 °C       24   h 
Hrúbka mokrého filmu        8    µm 
Hrúbka suchého filmu                                                                               6                                     µm 
 
Antikorózna ochrana  (test so soľným sprejom) NFX 41002   200   h 
Stupeň korózie po 120 hod         ISO 4628/3   1   RI 
Teplotný rozsah použitia                                                   -50 až 550                     °C 
 
 
 

DOPORUČENIE 
Používateľ musí dbať na to, aby povrch, na ktorý bude aplikovať prípravok bol vopred odmastený, bez 
stôp po oxydovaní a zbavený hrdze jej zbrúsením, vyhladením,.. 
Čistiacim prípravkom odstráňte každú stopu po oleji a špine. 
Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. 
Aplikujte zo vzdialenosti cca 15 cm od ošetrovaného povrchu. 
Po použití vzniknutý film nestierajte ani nijako neočisťujte. 
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