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TECHNICKÝ LIST 
DRUH 
Bezrozpúšťadlová, mäkká náterová hmota na báze lanolínu. Neobsahuje silikóny. 
Fyziologicky nezávadný. 
 
FAREBNÝ ODTIEŇ 
Sivý, zelenošedý. 
 
POUŽITIE 
Antikorózne ochranné tuky najvyššej účinnosti ako pre dlhodobé uloženie vnútri aj 
vonku, hlavne pre námornú a tropickú prepravu. Vhodné na povrchovú konzerváciu 
pri vysokom teplotnom zaťažení až do 150 ° C, pretože tvorí neodkvapkávajúcí 
povlak. Rovnako na konzerváciu pri odstavení vojenskej, poľnohospodárskej a 
stavebnej techniky. Vzhľadom k vysokej odolnosti voči posypovým soliam vhodné 
pre ochranu motorových vozidiel. Špeciálne aditíva pre zvýšenie účinnosti, 
antioxidanty a inhibítory prispievajú k vysokej stabilite voči starnutiu a dobré 
vlastnosti proti oderu. Preto je ideálny pre mazanie lán a káblov, pracujúcich v 
extrémnych podmienkach. 
 
TECHNICKÉ  PARAMETRE 
Špec. hmotnosť (ASTM D 1298) - 0 94 kg/dm3. 
Bod vzplanutia (ASTM D 92) - 280 °C. 
Penetrácia (ASTM - D217) - 290 pri 25 °C. 
Špec vodivosť - 10-9 mho/cm pri 1 Mhz. 
Bod odkvapnutia - 105 °C, 185 °C. 
Obsah pevných látok - 100%. 
 
HRÚBKA  FILMU 
Podľa zaťaženia a požadovanej dĺžky ochrany 100 - 1 500 mikrometrov. 
 
BALENIE 
Vedrá á 20 litrov 
Sudy á 208 litrov 
Všetko nevratné obaly. 
 
SKLADOVANIE 
Doba: bez obmedzenia. 
Teplota: bez obmedzenia. 
 
KONZISTENCIA 
Gélovitá. 
 
APLIKÁCIE 
Špachtľou, tuhým štetcom, vlnenou rukavicou. 
 
PRÍPRAVA  POVRCHU 
Povrch musí byť suchý a zbavený nečistôt a voľných častíc, tj. hrdze a starých 
vrstiev. Na vlhkých plochách možno docieliť priľnavosti povlaku vtieraním tvrdým 
štetcom. Nečistoty a voľné časti možno odstrániť prúdom vody, škrabkami alebo 
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kefami. Hrdzavé pľuzgiere s priemerom nad 25 mm rozrušiť. Možno nanášať na 
všetky bežné základné náterové hmoty. 
 
VÝSLEDNÝ POVRCH 
Šedý (zelenošedá), transparentný, gélovitý povlak. 
 
ODSTRÁNENIE 
Všeobecne zriedkakedy nutné, inak čisto mechanicky zotretím pomocou 
nasiakavého materiálu, ďalej horúcou vodou, parou, rozpúšťadlami alebo alkalickými 
umývacími prípravkami. 
 
OCHRANNÉ  POMÔCKY 
Pri aplikácii FLUID FILM WRN-EP a WRO-EP sa odporúča gumou impregnovaný 
ochranný odev, gumová obuv a maska proti prachu. 


