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Popis

ANTICORIT PL 3802-39 S je olej typu Prelube, to
znamená ochranný antikorozní olej i tvářecí mazivo
pro použití v ocelárnách.

ANTICORIT PL 3802-39 S se vyznačuje následujícími
speciálními vlastnostmi:
• bezpečná antikorozní ochrana i za extrémních

klimatických podmínek
• optimální tvářecí výkon i pro obtížné tahy
• vhodnost pro zušlechtěné plechy (Z, ZE, ZNE, ZF,

fosfátované i nefosfátované), jakož i pro normální
ocelové plechy

• snadná odstranitelnost i po stárnutí a tepelném
zatížení

• kompatibilita se všemi běžnými lepícími systémy
při výrobě automobilů

• vysoká snášenlivost s katalytickými laky a laky
s nízkým obsahem rozpouštědel a pigmentů

• nezatěžuje pracovní prostředí díky základovému
oleji bez obsahu těžkých kovů a halogenů a s níz-
kým obsahem aromátů.

ANTICORIT PL 3802-39 S se používá převážně jako
konzervační olej v ocelárnách, může však být nane-
sen i jako tvářecí látka bezprostředně před tvářením.

Použití

Nanášení lze provádět všemi způsoby nástřiku (před-
nostně elektrostaticky) ale také naválcováním.

Doporučená pracovní teplota pro nástřik a filtraci je
40 - 65 °C.

Jako u všech tixotropních látek může dojít po delší
době skladování k lehkému usazování látek, zajišťují-
cích tixotropní účinky.

ANTICORIT PL 3802-39 S je skladovatelný v uzavře-
ném originálním balení při teplotě 5 - 40 °C minimálně
5 let.
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Charakteristika

Vlastnosti Jednotka Údaje Zkouška dle
Číslo barvy - 3,5 DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C kg/m3 915 DIN 51 757
Viskozita při 40 °C mm2/s 60 DIN 51 562
Bod vzplanutí °C 196 DIN ISO 2592
Obsah vody % hmotnosti < 0,2 DIN 51 777-2
Odstranitelnost - vyhovuje VW 52.02

Obsah aromátu v základovém oleji % hmotnosti < 7 Zkušební metoda VN
čís. TML 1 *)

Antikorozní vlastnosti (St 1405)
Kondenzační komora h 200 ASTM D 1748
Klimatická komora cykly > 20 DIN 51 386-1
Solná komora h 24 DIN 50 021 SS

*) VM = zkušební metoda Vauxhall Motors Limited
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