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Technický list
METANOVA NICRO 900
Uvoľňovač skorodovaných a zadrených spojov s prísadou MOS2

METANOVA NICRO 900- Určený pre jednoduché a bezproblémové povolenia a uvoľnenia najmä
zahrdzavených alebo zadretých spojov, skrutiek, matíc, čapov. Slúži aj na čistenie vysokoleštených povrchov
od otlačkov prstov. Poskytuje dočasnú ochranu proti korózii.
Patrí k tomu najlepšiemu, čo sa dá na trhu v tejto oblasti zaobstarať. To je potvrdené empirickými
skúsenosťami s týmto prostriedkom v najťažších prevádzkach ako je banský priemysel, energetika, chemický
priemysel ...
Vlastnosti:
METANOVA NICRO 900
* Vyznačuje sa veľmi vysokým stupňom vzlínavosti
* Rýchlo preniká skorodovanou vrstvou.
* Pôsobením prísady MOS2 dokonale premaže skorodovaný závit
* Obsahuje rad vysoko kvalitných aditív
* Chráni proti korózii
* Nenapadá kovy a plasty
* Odstraňuje aj skorodované odtlačky prstov z brúsených plôch
* Odstraňuje koróziu z kovových či chrómových dielov

Možnosti použitia:
METANOVA NICRO 900 - - Osvedčil sa ako ideálny pomocník v údržbe alebo pri akútnych opravách v
mnohých odvetviach priemyslu
- Je neoceniteľný pomocník pri údržbe najmä v oblasti dopravy, energetiky,
v chemickom priemysle, banskom priemysle, jednoducho všade tam, kde je potreba
zaistiť jednoduchú a bezproblémovú demontáž všetkých skrutkových spojov bez
celkovej deštrukcie či poškodenie materiálu.
Aplikácia
Aplikuje sa na skorodovaný spoj krátkymi postreky, až je povrch vlhký a nechá sa pôsobiť podľa potreby.
METANOVA NICRO 900 sa vstrebáva a prechádza vrstvou hrdze až do najhlbších pórov. Po niekoľkých
minútach sú zhrdzavené časti oddelené, potom sa vykoná demontáž spoja. V prípade silnej korózie je
potreba aplikáciu opakovať a ponechať dlhšiu dobu k vstrebávaniu produktu. Podľa skúseností je vhodné

pred vlastnou aplikáciou uvoľňovače odstrániť z oblasti závitu hrubé nečistoty alebo silné častice korózie
hrubou kefou.
Závit je následne chránený proti ďalšej korózii. Pre vyčistenie závitu pred ďalšou montážou použite čistič a
odmasťovač METANOVA NICRO 901 K-3S.
METANOVA NICRO 900
Fyzikálno – chemické vlastností
Technické dáta:
Stav:
Farba:
Zápach:
Bod vzplanutia:
Hustota:
Výtoková doba:
Rozpustnosť (pri 20 ° C) vo vode:

Hodnota
Skúšobná metóda
kvapalina
pri 20 ° C
tmavo hnedá
mierny
74 ° C
DIN 51 755
0,81 g / ml
pri 20 ° C
DIN 51 757 C
11 s
pri 20 ° C, 100ml / 4mm
DIN EN ISO 2431
nerozpustný

Balenie:
Aerosól:
Kvapalina:

E-09-0009-06
E-09-0009-15

400 ml sprej
5L kanister

