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AP RUST PREVENTATIVE
DẦU CHỐNG TẠO RỈ

AP RUST PREVENTATIVE là loại dung môi pha loãng chống tạo rỉ với các đặc tính đẩy nước nhanh,
tách nước và biến đổi màu thành phẩm. Sau khi dung môi bốc hơi sẽ tạo một lớp dầu mỏng trên bề mặt
kim loại. Lớp dầu có khả năng bảo vệ ăn mòn tuyệt vời trong môi trường nước muối cũng như trong điều
kiện môi trường ẩm hoặc có acid. Dung môi này không chứa kim loại Bari.

ĐẶC TÍNH

Chống rỉ tuyệt vời trong môi trường ẩm và có nhiều muối.

Bay hơi nhanh.

Không có kim loại Bari

Dễ gia công.

ỨNG DỤNG

AP RUST PREVENTATIVE được khuyên dùng cho việc bảo vệ ăn mòn các bộ phận kim loại trong môi
trường trong nhà ẩm ướt và có nhiều muối. Dầu có thể được xịt, quét hoặc nhúng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

711 815

Độ nhớt động học @ 40oC, cSt ASTM D445 1.35 1.2

Điểm chớp cháy (COC), oC ASTM D92 40 45

Điểm đông, oC ASTM D97 -30 -30

* Những giá trị trên có thể thay đổi trong giới hạn cho phép.

BAO BÌ

Bao bì 200 lít, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 40oC.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng
đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường..

Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy, các nguồn nhiệt. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn
thận và tránh xa các nguy cơ gây ô nhiễm
Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm

For further detail please contact us at:
Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324     Fax: (84.8) 3824 3959       Tax Code: 0305715556
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Tel: (84.8) 3742 3296  Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com.vn
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