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RODEK ANTYKOROZYJNY
RUSTPROOF
RUSTPROOF Kleen-Flo jest gotowym do u ycia układem antykorozyjnym w aerozolu przeznaczonym
dla samochodów osobowych, ci arowych, przyczep campingowych, pojazdów rekreacyjnych i wielu
innych zastosowa . Został specjalnie przygotowany, aby zapobiega korozji w warunkach wysokiej
wilgotno ci oraz zanieczyszczenia sol i innymi chemikaliami. Szybko wysycha tworz c tward , czarn ,
woskowat powłok .
Ten nowy produkt jest wynikiem wspólnego programu rozwojowego prowadzonego w Kanadzie
i Skandynawii, maj cego na celu dostarczenie u ytkownikom pojazdów mechanicznych preparatu do
długotrwałej ochrony przed korozj .
Preparat ten nie jest typem asfaltowych rodków antykorozyjnych, które w przeszło ci stwarzały
problemy spowodowane:
1. korozj zachodz c pod powłok ochronn
2. zaczopowaniem ko cówki pojemnika z aerozolem.
RUSTPROOF Kleen-Flo powinien by promowany jako przełomowy produkt w walce z korozj
motoryzacyjn i przemysłow .
PRZEZNACZENIE / UZASADNIENIE U YCIA
Dobra ochrona antykorozyjna poprawia wygl d i podnosi cen samochodu w momencie jego sprzeda y.
Nie przepuszcza wilgoci i kurzu.
Rdzewienie pojazdów zmienia si w zale no ci od miejsca. Niektóre czynniki maj ce na to wpływ to :
·
·
·
·

rodki rozmra aj ce lód stosowane na drogach
poło enie geograficzne (tzn. blisko morza)
warunki pogodowe, zwłaszcza wilgotno powietrza w okresie letnim
zanieczyszczenia przemysłowe, które sprzyjaj powstawaniu korozji

ZASTOSOWANIE
RUSTPROOF Kleen-Flo nale y stosowa do ochrony:
·
spodów karoserii samochodów osobowych, ci arowych, umocowa akumulatorów
·
spodów karoserii przyczep, przyczep campingowych (nawet je li wykonane s z drewna)
·
maszyn górniczych i budowlanych
·
aparatury pracuj cej pod ziemi
·
retuszu w warsztatach karoseryjnych
·
słupów ogrodzeniowych przed ich ustawieniem
·
kontenerów przewozowych
·
rur podziemnych
·
elementów konstrukcyjnych statków i sprz tu pozostaj cego pod działaniem czynników
atmosferycznych
·
platform wiertniczych
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KORZY CI DLA NABYWCY / ODBIORCY
·
Zapobiega tworzeniu si rdzy i korozji w pojazdach rozmaitych typów.
·
Zachowuje elastyczno w niskich temperaturach oraz dobr przyczepno w wysokich.
·
Szybko schnie, nie kapie.
·
Zabezpiecza dobry wygl d i wysok warto pojazdu.
·
Łatwy w u yciu, nie wymaga nanoszenia p dzlem, mieszania, rozpylania.
·
Nie przepuszcza wilgoci i kurzu.
·
Ró norodno zastosowa : w motoryzacji, przemy le, na u ytek domowy.
·
Zapewnia dodatkowe bezpiecze stwo poprzez ochron linek hamulców hydraulicznych oraz
elementów karoserii.
·
Oparty na wosku.
·
Sporz dzony bez udziału asfaltu ani mas bitumicznych.
OPAKOWANIA
Numer katalogowy: 460 -- 12 x 570 g.
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