
Produkt datablad

Rustilo™ DW 330
Korrosionsinhiberingsmiddel

Produktbeskrivelse
Castrol Rustilo™ DW 330 (hed tidligere SafeCoat™ DW 33)  er en letflydende, kraftigt vandfortrængende
korrosionshindrende væske, der efter fordampning af opløsningsmidlet, afsætter en fedtet/halvfast beskyttelsesfilm
med fremragende korrosionshindrende egenskaber.

Anvendelsesområde
Rustilo DW 330 kan anvendes til al slags korrosionshindring, hvor der ønskes en fedtet beskyttelsesfilm. Anvendes bl.a.
til beskyttelse af værktøj, entreprenør- og landbrugsmateriel samt fjedre, beslag og lignende under oplagring.
Beskyttelsestiden vil typisk være op til 24 måneder ved indendørs oplagring. Ved udendørs oplagring vil
beskyttelsestiden være op til 12 måneder, dog kun ved opbevaring under presenning eller anden form for tildækning.
Afrensning af Rustilo DW 330 kan om ønsket foretages med TECHNICLEAN AS 62 eller alkaliske typer som f. eks.
Techniclean MP Flex

Begrænsninger og anvisninger
Rustilo DW 330 yder kun midlertidig bekyttelse.

Fordele
Rustilo DW 330 har stor dækkeevne og er derfor økonomisk i brug.
Rustilo DW 330 er kraftig vandfortrængende.
Rustilo DW 330 indeholder aromatfri solvent med hurtig fordampningstid.
Rustilo DW 330 giver en fedtet, halvfast film, der modstår håndtering af emner.
Rustilo DW 330 sikrer lang bad-levetid ved dyppeprocesser.
Rustilo DW 330 modstår emulgering selv ved overslæb af syrer og baser til dyppetanken. Rustilo DW 330 er
behagelig i brug.
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Fysiske data

Test metode                                  Norm Enhed       Typisk værdi

Udseende - - Mørkebrun, ugennemsigtig

Faste stoffer - % 40

Massefylde v. 20°C - g/cm³ 0,830

Flammepunkt ASTM D56  °C > 60

Dækkeevne - m²/l 60

Filmtykkelse - μm 7

Tørretid v. 21°C - min 120 (95% af solventer fordampet

Aromatindhold i solvent - ppm < 500

Brugsanvisning
Rustilo DW 330 kan påføres med pensel, ved dypning eller med sprøjte.
Ved neddypning af emner i tank vil produktets udvalgte overfladeaktive stoffer og al fugtighed fortrænges fra overfladen
og samles på bunden af tanken. Tanken bør drænes dagligt for vand.

Dette produkt hed tidligere SafeCoat DW 33. Navnet blev ændret i 2015.
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Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise
eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere
anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurderer at brugen af produktet sker i henhold til
sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle
vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller
datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller
skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De
ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S
Tlf.: + 45 70807056 Fax: + 45 70807053
www.castrol.dk
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