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DLOUHODOBÁ OCHRANA PROTI KOROZI KONSERVIERUNG SDC 

  
TECHNICKÝ LIST  

POPIS PRODUKTU  Konservierung SDC je novým konzervačnı́m prostředkem s vlastnostmi podporujı́cı́mi 
vytlačovánı́ vody. Oproti obvyklým antikoroznı́m ochranným prostředkům nabı́zı́ konzervačnı́ 
SDC následujı́cı́ výhody: 

 Nedocházı́ ke tvorbě tvrdého mycı́ho filmu. 

 Extrémně dobré antikoroznı́ vlastnosti při dlouho době trvajı́cı́m skladovánı́, jak 
uvnitř tak venku.  

 Odolný vůči mořské vodě a slané vodě. 

 Pružný samoregeneračnı́ ochranný film. 

 Nemusı́ se označovat podle Nařı́zenı́ o nebezpečných látkách. 

 Jednoduché odstraněnı́ pomocı́ čističů za studena nebo vodnatých čisticı́ch 
prostředků. 

 Dobrá snášenlivost s kůžı́. 

 Na základě zaručeně dobrých antikoroznı́ch vlastnostı́ se snižuje nebezpečı́ reklamacı́ 
a dodatečných pracı́. 

TYPICKÉ APLIKACE  Dlouhodobá ochrana proti korozi pro vnitřnı́ a vnějšı́ skladovánı́ jakož i pro dopravu na silnici 
a po moři. Obráběné předměty nesmı́ být před danou úpravou rezavé. Ochranný film, který 
zůstane po opracovánı́ pomocı́ produktu SDC, se musı́ před následným zušlechtěnı́m povrchu 
odstranit pomocı́ čističe za studena nebo přı́slušným odmašťovačem na bázi vody. 

ZPŮSOB APLIKACE  Použı́vá se v dodávaném stavu metodou nanášenı́ štětcem, ponořenı́m, 
nastřı́kánı́m, v paroproudém zařı́zenı́. Při použitı́ v ultrazvukových láznı́ch by 
teplota neměla překročit 38° C. Vzniklý zbytkový film lze odstranit pomocı́ 
teplého proudu vzduchu. Rovněž studený proud vzduchu vypařovánı́ 
podstatně urychlı́. 

TECHNICKÁ DATA  

 

 

 

 

 

  
Antikoroznı́ ochrana při vnitřnı́m skladovánı́ min. 24-36 měsı́ců 
Test střı́kánı́ solı́ podle DIN 50021 (>48 hodin) žádná koroze 
Viskozita 12 mm²s při 40 °C 
Hustota při 20 oC 0,8 g/cm3 
Bod vzplanutı́ podle DIN 51758 57 °C 
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OZNAČENÍ  Nemusı́ se označovat podle Nařı́zenı́ o nebezpečných látkách v platném zněnı́. Podrobné údaje 
ohledně označenı́ zı́skáte z našich EU-bezpečnostnı́ch datových listů. 

LIKVIDACE  Produkt se nesmı́ dostat do odpadnı́ vody. Separovánı́ odlučovačem lehkých kapalin. Obraťte se 
na nás, pokud máte speciálnı́ dotazy ohledně likvidace, rádi a nezávazně Vám poradı́me ve všech 
dotazech týkajı́cı́ch se bezpečnosti, odpadů a aplikace. 

  Uvedené informace se zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech. Nezbavují však zpracovatele, 
z důvodu mnoha možných vlivů při použití a aplikaci našeho výrobku, možnosti vlastních zkoušek a pokusů. Z výše 
uvedených údajů nelze odvozovat záruku určitých vlastností a vhodnost výrobku ke konkrétnímu účelu použití 
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