Mercasol 827
Miljøtilpasset antirustmiddel med lavere andel løsningsmiddel
Generelt

Påføring

Mercasol 827, som er godkjent etter SS 18 65 11,
er et løsningsmiddelbasert (alifatisk white spirit),
vel penetrerende, delvis oxidativt tørkende
antirustmiddel, basert på voks, sulfonat samt olje
og har meget gode rustbeskyttelsesegenskaper
over lang tid. Produktet har også en markant
mindre egenlukt enn konvensjonelle produkter.
Mercasol 827 er et HS-produkt med
sammenlikningsvis liten andel løsningsmiddel ca 20 vekt%. Takket være det høye
tørrstoffinnholdet og de gode rustbeskyttelsesegenskapene, kreves et mindre våtskikt som
dermed gir et lavere forbruk og som teoretiskt er
ca 50% av den for konvensjonelle produkter.
Mercasol 827 er testet og fungerer med de fleste
av de på markedet forekommende bilmerkers
antirustsystem. Mercasol 827 er ikke beregnet for
bruk som primer og kan derfor ikke bli påført
slitasjebeskyttelse utenpå.

Bruksområde

Påføring skal skje innendørs ved temperaturer
mellom +15 och +25°C. Mercasol 827 er
beregnet å bli påført med airless høytrykkspumpe
1:26 til 1:32 og et arbeidstrykk på 4 til 6 bar.
Spesielle munnstykker og dyser med mindre
åpning skal benyttes. For beste resultat er det
veldig viktig at instruksjoner følges og at anbefalt
våtfilmtykkelse oppnås. For stor våtfilmtykkelse
kan forårsake at produktet etterrenner etter
lenger tid enn ønskelig. Produktet bør røres om
før og under langvarig forbruk. Luftblanding skal
unngås. Utstyr rengjøres med white spirit. Spill
og overflødig produkt tas bort med white spirit
eller Mercasol Cleaner. Naken plast skal
rengjøres umiddelbart for å unngå misfarging.
Tørketider er avhengig av temperatur,
luftutveksling og luftfuktighet, ved +23°C, normal
luftutveksling og 50%RH er tørketiden ca 16
timer.

Emballasje

Mercasol 827 er beregnet for bruk ved
profesjonell innvendig antirustbehandling av
hulrom, dører, panser og luker på kjøretøy. Som
slitasjebeskytelse på understellet anbefales
Mercasol 847AL, som også er et HS-produkt. For
rustbeskyttelse av falser, kanaler og hulrom på
understellet skal Mercasol 831ML benyttes.

42800701 / 60-lit fat
42800721 / 208-lit fat
42800800 / 1000-lit container
422

Tekniske data
Kulør:
Transparent
Konsistens:
Tixotropisk
Filmtype:
Voksaktig
Densitet ved 20° C:
980 ± 20 kg / m³
Tørrstoff vekts %:
80 ± 3
Løsningsmiddel:
Lavaromatisk White spirit
Filmtykkelse:
100 um våt / 80 um tørr film
Temperatur ved påføring:15 - 35° C
Vaskbar med:
White Spirit eller Mercasol Cleaner
Lagringstid:
12 måneder
Lagringsforhold:
5 - 30° C
For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller informasjon på emballasjen.
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