Protect Oil DW
Descrição:
Protect Oil DW é um novo e moderno tipo de óleo protetor e anti-corrosivo, que também desloca a
água sem emulsionar.
Desta maneira as pecas decapadas com ácido ou fosfatizadas , posteriormente podem ser imersas
diretamente no Protect Oil DW , e a água de lavagem irá se deslocar dentro do prazo de 45 segundos
a 1 minuto. Protect Oil DW pode ser aplicado por meio de imersão, pincel ou por pulverizadores.
As peças ficam sem água e recebem uma camada uniforme de Protect Oil DW.
Protect Oil DW protege as peças, evitando a corrosão durante muito tempo. O período de
proteção é variável em função do grau de agressividade do ambiente de armazenamento das peças,
podendo chegar a 1 meses em exposição às intempéries, 12 meses são abrigo das intempéries ou mais
de 12 meses no caso de peças embaladas. É indispensável em todas as indústrias onde material de
ferro e aço necessite de proteção.
Protect Oil DW é fornecido pronto para uso.
Especificações Técnicas:
Densidade ( 20 oC )
Deemulgabilidade – NBR 8111
Ponto de Fulgor - NBR 11341
Névoa Salina - NBR 8094

0,780 - 0,800 g/cm3
15 minutos ( máximo )
80 oC (mínimo)
72 horas ( mínimo )

As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseadas em nossa tecnologia e
Know-how do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório.
Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que
mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de
adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos
exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de
operacionalização é particular e especifica a necessidade de cada Cliente.
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