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AGIP RUSTIA 81

tlač: 09/03číslo produktu: 0781

Olej na ochranu proti korózii pre valcovaný tovar, plechy a profilovú oceľ, ako napr. rúry, alebo plechy pre 
automobilový priemysel.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP RUSTIA 81

Jednotky    Skúšobné metódy

Kinematická viskozita pri 20 °C mm2/s 45,4 DIN 515 50

                                   pri 40 °C mm2/s 19,5 ASTM D 445

Bod vzplanutia o. k. °C 195 ASTM D 92

Bod tuhnutia °C -30 DIN ISO 3016

Hustota pri 15 °C kg/m3 895 ASTM D 1298

KVALITATÍVNE ZNAKY

Agip RUSTIA 81 sa obzvlášť hodí na ochranu oceľového valcovaného tovaru, ktorý sa vyrába procesom 
studeného valcovania, keď sa vyžaduje povrch absolútne bez fľakov (aj bez fľakov, spôsobených pôsobením 
svetla) a veľmi dobrá vypierateľnosť.

Vzhľadom na to, že nízka viskozita Agip RUSTIA 81 je prakticky vhodná pre aplikáciu namáčaním, z čoho 
vyplýva hospodárne špecifické použitie, môže sa ale nanášať aj pomocou valčeka alebo štetca alebo strieka-
ním. Vďaka dobrým penetračným vlastnostiam sa môže tento produkt použiť aj na ochranu súčiastok s veľmi 
komplexnou geometriou. Tento produkt sa dá odstrániť prostriedkami, rozpúšťajúcimi minerálny olej.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip RUSTIA 81 je prostriedok na ochranu proti korózii, ktorý tvorí olejový film, a ktorý je obzvlášť vhodný 
pre oceľový valcovaný tovar (oceľové valcované plechy) s nepatrným obsahom uhlíka, aké sa používajú 
v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Vynikajúco sa tiež osvedčil na ochranu kovových rúr 
a tvarovej ocele / profilovej ocele.

Agip RUSTIA 81 vyhovuje špecifikácii Bentler pre rúry.
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VLASTNOSTI A VÝKONNOSTNÁ SCHOPNOSŤ     

Mimoriadne a typické vlastnosti tohto produktu, ktoré boli dokázané laboratórnymi testami, sú nasledujúce, 
tu uvedené
   
- Slaná rozprášená hmla ASTM B 117 hodín  48
- Vlhká komora ASTM D 1748  hodín  1.300
   
- Vodoodpudivosť MIL-L-644 B  
    - na súčiastke     obstál 
    - po máčaní vo vode / uložení vo vode  obstál    
- Modifikovaná skúška vo vlhkej komore  
   (podľa UNICHIM 457, minimálne 20 cyklov) obstál    
- Test na tvorbu fľakov   
   (podľa UNICHIM 458)    obstál    
- Vypierateľnosť   
   (podľa UNICHIM 455)    100% 

OCHRANA ZDRAVIA  

Pri zaobchádzaní s produktami na báze minerálnych olejov je potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia !

Európsky katalóg odpadov:  13 08 99

Trieda ohrozenia vôd (WGK):  2 samozaradenie podľa VwVwS
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