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Üstün kapiler özelliði.
Avantajýnýz:
l Ýdeal sýzma özellikleri sayesinde

pasa nüfuz etme ve pasý sökme
kabiliyeti son derece yüksektir.

Bileþiminde sývý, yüksek etkili organik
molibden bileþiði OMC2.
Avantajlarýnýz:
l Örn. MOS2 gibi gres içeren ürün-

lerin aksine OMC2 büyük bidon-
larda dibe çökmez.

l Sürtünme azaltýlýr.
l Metal yüzeyinin düzleþtirilmesi

sayesinde en iyi yaðlama etkisi
elde edilir.

l Baðlantýlar sürekli olarak kaygan
kalýr.

Korozyon koruma maddeleri ilavesi
sayesinde ideal korozyon korumasý.
Avantajýnýz:
l Daha fazla korozyon oluþumunu

kalýcý olarak önler.

Reçine ve asit içermez.
Silikon içermez.
Lastik ve plastik ile uyumludur.

ROST OFF PLUS
Yüksek kaliteli pas sökücü plus yeni katký maddesi teknolojisi
(OMC2) sayesinde ilave yaðlama  özellikleri.
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Uygulama:
Ýþlenecek parçalar üzerine püskürtül-
meli ve kýsa süre etkimeye býrakýl-
malýdýr. Çok zor baðlantýlarda uygu-
lama tekrarlanmalý ve gerekirse
etkileme zamaný uzatýlmalýdýr. 

Kullaným alanlarý:
Binek, ticari, tarým araçlarýnda ve
inþaat makinelerinde aþýrý paslanmýþ
veya oksitlenmiþ civata baðlantýlarýný
açmak için.

Yaðlama sistemi:
nn Yað   nn Gres   nn Pasta   nn Kuru yaðlama maddesi   nn Korozyon korumasý3

Teknik bilgiler:
Baz Mineral yað
Gres OMC2 katký mad.

Renk açýk sarý sayd.
20°C'de yoðunl.(Etken mad.) 7,78 g/cm3

Sýcaklýk aralýðý –10°C’den +140°C’e kadar

Etken mad.alev alma nokt. 200°C
40°C'de tem.yað viskozitesi  16,5 mm2/s

Plastik düzleþtirilmiþ
bölgeler

l Metal yüzey korumasý sayesinde daha
üstün yüzey kalitesi elde edilir.

l Daha iyi yaðlama filmi.
l Daha düþük ýsýl yükleme.
l Daha az sürtünme (%50'ye kadar karýþýk

sürtünme bölgesi).
l Daha az malzeme kaybý.
l Daha az aþýnma.
l Daha uzun dayaným süresi.

OMC2-Teknolojisinin 
fonksiyon tanýmý:
Mikroskop altýnda metal yüzeyleri pürüzlü
görünür ve sürtünme esnasýnda sürekli
aþýnýr ve madde kaybýna uðrarlar.
OMC2 katký maddeleri metal yüzeylerini
metal organik bileþikler sayesinde  termo-
plastik bir akma þeklinde þekil deðiþtirme
saðlayarak düzleþtirir. Akma þeklindeki þekil
deðiþtirme özel olarak metal yüzeyinin
yüklenme durumuna uygun biçimde ayar-
lanýr.

nnn Orijinal yüzey nnn Düzleþtirilmiþ yüzey

Taným Ýçerik Art.-Nr. Amb./Ad.
Sprey kutusu 300 ml 0890 200 24
Bidon 5 l 0890 300 1
Bidon 20 l 0890 300 1 1
5 l'lik bidon için musluk – 0891 302 01 1
Pompalý sprey kutu 1000 ml 0891 503 00 1
Püskürtme tabancalý boþ hazne 500 ml 0890 70 1
Püskürtme tabancasý – 0890 8 1
REFILLO-sprey kutu 400 ml 0891 800 2 1
REFILLOmat-sprey kutu 400 ml 0891 881 2 1
REFILLO-basýnçlý dock ünitesi – 0891 800 1

REFILLOmat 1’li yapý elemaný
Art.-Nr. 0961 891 311
REFILLOmat 2’li yapý elemaný
Art.-Nr. 0961 891 312
REFILLOmat 3’lü yapý elemaný
Art.-Nr. 0961 891 313

!Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmiþtir ve sadece tavsiye niteliðindedir. Ön deneme
yapýlmasý gereklidir.

ORSYprotec
20 l'lik bidonda bütün
yanabilir REFILLOmat
etken maddeler için
elektrik iletken bidon
kýlýfý.

Art.-Nr. 0891 870 77
Amb./Ad. 6
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