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Antikorózne ochranné oleje
ANTICORIT
Rad RPO

Moderné antikorózne oleje na univerzálne použitie.

ANTICORIT
Rad RPS

Moderné antikorózne oleje založené na rozpúšťadlách. Vytvárajú tenkú, vysoko efektívnu vrstvu oleja.

ANTICORIT
RP 30NT

Konvenčné antikorózne oleje na povrchy z pásovej ocele.

ANTICORIT
Rad RP 4107

Tixotropné antikorózne oleje bez obsahu bária pre všetky balenia vo zvitkoch. Vynikajúca ochrana aj
pri extrémnych poveternostných podmienkach. Optimálna zmývateľnosť aj po zostarnutí ochranného
filmu. Štandardné antikorózne ochranné oleje nemeckého oceliarskeho priemyslu.

Prelubes / Hotmelts
ANTICORIT
Rad PL 3802

Antikorózny olej, ktorý kombinuje vynikajúcu antikoróznu ochranu olejov radu ANTICORIT RP 4107
s najvyššou účinnosťou pri tvárnení pásovej ocele valcovanej pri nízkych teplotách. Plechy konzervované
v oceliarni týmto prostriedkom umožňujú náročné tvárniace postupy bez prídavného mazania.
Schválené VDA.

ANTICORIT PLS 100T

Tixotropné oleje druhej generácie s vylepšenými charakteristikami hĺbkového ťahania a vynikajúcou ochranou pred koróziou. Veľmi dobrá kompatibilita s následnými procesmi. Spĺňa požiadavky VDA 230-213.

ANTICORIT
PL 39 SX

Produkt, ktorý na povrchu pásovej ocele vytvára pevný film. Plechy konzervované týmto produktom
v oceliarňach môžu byť v lisovniach tvárnené bez prídavného maziva. Produkty sú plne kompatibilné
s antikoróznymi prostriedkami ANTICORIT a s tvárniacimi mazivami RENOFORM. Vhodné tiež ako doplnkové mazivo pre lisovanie.

Vodu vytesňujúce prostriedky
ANTICORIT
Rad DFO
Rad DFW

Vodu vytesňujúce kvapaliny s rýchlym odpudením vody (dewatering fluids). Vytvárajú tenké, vysoko
účinné olejovité, voskovité alebo lakovité antikorózne ochranné filmy. K dispozícii je tiež variant bez VOC
podľa 31. BlmSchV @ 20°C.

ANTICORIT
Rad DF

Vodu vytesňujúce kvapaliny, ktoré netvoria ochranný film, nezanechávajú škvrny na ošetrovanom
povrchu.

Antikorózne prostriedky miešateľné s vodou
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ANTICORIT
MBR

Antikorózne prostriedky miešateľné s vodou na konzerváciu a čiernenie malých súčiastok.

ANTICORIT
Rad MKR

Antikorózne prostriedky miešateľné s vodou na čistenie a medzioperačnú konzerváciu polotovarov, ako
prísada do tlakovacích a chladiacich kvapalín, na konzerváciu fosfátových oceľových povrchov a na konzerváciu súčiastok prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou.

ANTICORIT
Rad S-/SKR

Vodou miešateľné prísady do tlakovacích a chladiacich vôd bez obsahu ropných olejov s minimálnou
penivosťou.

Priemyselné
mazivá
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Antikorózna ochrana v parnej fáze (VCI)
ANTICORIT
Rad VCI UNI

VCI prášok, zabalený v priedušných papierových vrecúškach, ktoré sa jednoducho umiestnia vo vnútri
obalu. Vhodný na všetky druhy kovov a ich kombinácií.

ANTICORIT
VCI UNI
Rad T

VCI tablety. Jednoducho sa aplikujú a sú vhodné na medzioperačné skladovanie. Vhodné na všetky druhy
kovov a ich kombinácií.

ANTICORIT
VCI UNI
Rad O

Minerálny olej s VCI vlastnosťami. Vhodné na všetky druhy kovov a ich kombinácií. Vynikajúce na antikoróznu ochranu motorov, prevodoviek, náradí a čerpadiel.

ANTICORIT
VCI UNI
Rad IP

VCI kvapaliny. Výborná kombinácia tekutého VCI a rozpúšťadla bez zápachu. Vhodné pre všetky druhy
kovov a ich kombinácií. Zvlášť vhodné na antikoróznu ochranu transportných obalov.

ANTICORIT
VCI UNI
Rad W

VCI kvapaliny na použitie s produktmi na báze vody ako čistiaci prostriedok alebo ako prísada do chladiacich systémov. Vhodné na všetky druhy kovov a ich kombinácií.

Špeciálne antikorózne ochranné prostriedky
ANTICORIT
04 W / TX 10-A / TX 11
KL 7 / OHK-F / LSB

Kompletný antikorózny program na konzerváciu valivých ložísk. Dlhodobá antikorózna ochrana a kompatibilita so všetkými bežnými mazacími prostriedkami

ANTICORIT
TX 8R / DW THIX R2 /
Rad LBO

Optimálna konzervácia reťazí a lán. Vysoká ochrana proti opotrebovaniu pri uvedení do chodu, kompatibilné so všetkými bežnými mazacími prostriedkami. Odporúčané na dopravné pásové reťaze.

ANTICORIT
DFG

Penetračný olej s dobrými mazacími vlastnosťami.

ANTICORIT
Rad SPO

Kvapalina pre dokončovacie valcovanie so zvýšenou protikoróznou ochranou.

ANTICORIT
Rad BGI

Výkonný antikorózny olej s prísadou VCI, poskytuje spoľahlivú ochranu na ložiská, prevodovky
a podobne, pri dlhom skladovaní.

ANTICORIT
Rad BW, HKW

Antikorózne kvapaliny poskytujú silné, voskovité, suché ochranné vrstvy pre vonkajšie a dlhodobé skladovanie. Použitie tiež ako ochrana podvozkov vozidiel a na konzerváciu dutín.

Špeciálne antikorózne ochranné prostriedky
ANTICORIT
BML 3

Antikorózny prostriedok bez obsahu ropného oleja na konzerváciu brzdových systémov a súčiastok,
kompatibilný s brzdovými kvapalinami.

ANTICORIT
CPX® Technologie

Konzervačný vosk neobsahujúci rozpúšťadlá a vodu. Spĺňa normu VOC podľa 31. BlmSchV. Nastavený
na aplikovanie bez potreby ohrevu za použitia bežných nástrekových zariadení. Používa sa na dlhodobú
protikoróznu ochranu dutín a ako finálna ochrana náradia a matíc.
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Koncentráty na protikoróznu ochranu
ANTICORIT
RPC 5000

Koncentrát na protikoróznu ochranu všetkých kovov. Vynikajúca ochrana voči korózii vznikajúcej
z odtlačkov prstov. Vhodný na protikoróznu ochranu priemyselných práčok. Rozpustné v technickom
benzíne a izoparafínoch.

ANTICORIT
Rad 04

Koncentrát na protikoróznu ochranu bez obsahu bária s vynikajúcimi protikoróznymi ochrannými
vlastnosťami s množstvom aplikácií, špeciálne pre ložiskový priemysel.

Rozpúšťadlá
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ANTICORIT
Rad A

Nízko aromatické rozpúšťadlá a riedidlá pre produkty ANTICORIT. Dostupné aj vo verziách bez obsahu VOC

ANTICORIT
1449 IP

Izoparafínové rozpúšťadlo a riedidlo pre produkty ANTICORIT.

