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Vandbaseret rustbeskyttelsesmiddel

PRODUKTBESKRIVELSE

AQUASAFE 30 er et færdigblandet vandbaseret rustbeskyttelsesmiddel, som afsætter 
en meget tynd oliefilm med fremragende korrosionshindrende egenskaber efter vandet 
er fordampet. 

ANVENDELSESOMRÅDE

AQUASAFE 30 er et færdigblandet korrosionshindrende produkt (det skal ikke 
fortyndes med vand). 
Produktet anbefales til behandling af metalemner, hvor der ønskes en næsten tør 
overflade.
AQUASAFE 30 giver en beskyttelsestid på op til 9 måneder ved indendørs oplagring.

FORDELE

AQUASAFE 30 er vandbaseret og sikrer dermed en betydelig forbedring af arbejdsmiljøet 
fremfor traditionelle korrosionshindrende væsker, der indeholder sundhedsskadelige 
opløsningsmidler. Som følge heraf har AQUASAFE 30 en neutral og mild lugt og er derfor 
behagelig i brug.

Da AQUASAFE 30 er vandbaseret er den også langt mindre brandfarlig end opløsnings-
middelbaserede korrosionshindrende væsker.
AQUASAFE 30 giver efter hærdning en næsten tør og fast håndterbar beskyttelsesfilm
med meget gode korrosionshindrende egenskaber.
AQUASAFE 30 opfylder de nye lovkrav i forbindelse med miljø og arbejdsmiljø, da 
produktet er formuleret uden brug af skadelige stoffer som opløsningsmidler og opfylder
betingelserne for ISO 14000 samt lovgivningen ifm. flygtige stoffer.
Produktet har stor dækkeevne og er derfor økonomisk i brug.



Oplysningerne i dette produktdatablad er baseret på vore nuværende erfaringer og på de data, som det ved omhyggelige undersøgelser af produkterne har 
været muligt at fremskaffe. Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer siden udgivelsen af dette produktdatablad.
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AQUASAFE 30

BRUGSANVISNING

AQUASAFE 30 kan påføres med pensel, ved dypning eller med sprøjte.
Afrensning af AQUASAFE 30 kan om ønsket foretages med CARECLEAN 
VOKSFJERNER eller en af de alkaliske affedtningsmidler 
som TECHNICLEAN MULTI AL CLEANER og FLEXICLEAN.
Produktets pH værdi bør regelmæssigt kontrolleres. pH-værdier under 8,7 bør 
opjusteres!

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER

AQUASAFE 30 yder kun midlertidig beskyttelse og har begrænset holdbarhed   
(mindst 6 måneder ved opbevaring mellem 5 og 30°C).   
AQUASAFE 30 er et vandbaseret produkt og skal derfor opbevares frostfrit.
Uegnet til emner hvor vandfasen ikke kan fordampe frit på grund af hulrum.

FYSISKE DATA

Enhed Norm Typisk værdi

Udseende - - Let uklar, 
microemulsion

Filmtype - - Tynd fedtagtig, ikke 
mærkbar

Beskyttelsestid,
- indendørs
- udendørs

- -
- Op til 9 måneder
- Ikke anbefalet

Massefylde v. 20°C g/cm3 DIN 51757/4 0,99
Flammepunkt °C Abel > 100
pH - - 9,5
Dækkeevne m2/l - 80  
Filmtykkelse µm - 1,0
Tørretid, 95% vandfordampning 
ved 20°C

min. - 30

Sikkerhedsdatablade kan rekvireres hos Castrol A/S. For yderligere information kontakt: 2 af 2
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