M-529/M-529 L/M-529 SC, patentiran
Inhibitor korozije na oljni osnovi
ZAŠČITA KOVIN
•
•
•
•
•
•

Ogljikova jekla
Srebro
Cink
Svinec
Magnezij
Nerjaveča jekla

•
•
•
•
•

Aluminij
Galvanizirano jeklo
Bronza
Baker
Kadmij

FIZIČNE ZNAČILNOSTI
Izgled

temna jantarna viskozna tekočina

Nehlapljivi delci

95-99%

Gostota

0.91-0.92 kg/l

LASTNOSTI UPORABE
OPIS PROIZVODA
M-529 je aditiv na oljni osnovi z inhibitorji korozije za mazalna olja. M-529
zagotavlja izjemno antikorozivno zaščito med obratovanjem in v pogojih
časovnih prekinitev. M-529 je izjemno učinkovit za organska in sintetična
olja: naftna, izo-parafinska, PAO in podobno.

OSNOVNE ZNAČILNOSTI
• Zaščita pred korozijo železnih ni barvnih kovin
• Ne vsebuje nevarnega barija, kromate, nitrite ali inhibitore na osnovi
fosfatov
• Visoko plamenišče.
• Nizka toksičnost in termična stabilnost, zagotavlja dolgotrajno inhibicijo
proti korozije
• Prehodnost skozi 5 mikronski filter
• Zagotavlja zaščito v prisotnosti kloridov
• Pri dodajanju olju v priporočenih količinah ne vpliva na tališče in
viskoznost pri nizkih temperaturah
• Kompatibilen z večino mineralnih i sintetičnih olj
• Primeren za uporabo v delovanju in občasnem mirovanju stroja.

TIPIČNA UPORABA
Za delovna olja v motorjih dodati M-529 v koncentraciji 2-5% po teži..

M-529 je edinstven oljni aditiv, ki učinkovito preprečuje korozijo motorja
v času skladiščenja in istočasno zmanjšuje visok-temperaturno oksidacijo
in obrabo kovine v delujočem motorju. Ogljikovo jeklo je testirano na
ekstremno vlago z dodanim M-529 skladno z ASTM D-1748, Korozija je
bila preprečena 480 ur.
Testirano je tudi na Castrol Dieselall SAE 10W30 in SAE 15W40 motorna
olja, M-529 dokazuje zaščito ogljikovega jekla in bakra v vlažnem okolju
(ASTM D-1748), in zaščito ogljikovega jekla v skladu z Ball Run testno
metodo v kislih pogojih.
Pri testiranju s Cummins High Temoerature Corrosion Bench Test and
Multimetal Cummins Bens Corrosion Test, M-529 ne povzroča neželenih
vplivov na kemične in fizične lastnosti olja.
Test na poligonu na V-8 motorju potrjuje, da dodatek M-529 zmanjšuje
obrabo kovine ter ščiti olje pred oksidacijo.

PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE
M-529 je pakiran v 19 l plastičnih vedrih, , 208 l kovinskih sodih. M-529
mora biti dobro zaprt pred skladiščenjem. Čas uporabe je do 24 mesecev.
The shelf life is up to 24 months.

SAMO ZA INDUSTRIJSKO UPORABO
HRANITI STRAN OD DOSEGA OTROK
HRANITI V ORIGINALNI EMBALAŽI DOBRO ZAPRTO
PRED UPORABO OBVEZNO PREGLEDATI VARNOSTNI
LIST PROIZVODA.
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