M-380
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
М380 е корозионен инхибитор на водна основа,
разработен за приложение с карбоксилирани
акрилни или стирен акрилни латекси. M-380
осигурява корозионна инхибиция на цветни и черни
метални повърхности.
M-380 трябва да се смеси преди употреба, въпреки,
че не се очаква утаяване на продукта.
Препоръчителните начални нива за M-380 трябва
да бъдат от 1% до 3%, като се базират на крайното
тегло на формулата.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Отлична корозионна устойчивост
• Може да се добави в последствие
• Нисък вискозитет
• Не съдържа летливи органични съединения
• Не намалява бласъка
• Подобрена защита при солени пръски,
влажност и външни условия.
• Синергичен ефект с M-119/M-119LV

ФИЗИЧНИ КАЧЕСТВА
Външен вид
Мътна до тъмно кремава
вискозна течност
Мирис
Силен, на амоняк
pH
10-12
Гъстота
1.21-1.25 кг/л
Тегло на твърди
15.7%
вещества
Плътност на твърди 5.4%
вещества
ЛОС
0

ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
M-380 се предлагат в пластмасови
контейнери от 19 литра, метални варели
от 208 литра и насипно. M-380 трябва да
се съхранява в затоплени складови
помещения. Не позволявайте
замръзване. Срок на годност – 1 година.

САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ
Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не
е гарантирана.Cortec Corporation гарантира че Cortec ® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази
гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация в срок
от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмянана продукти се заплащат от клиента.
Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти.
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ ВЪВ
ВРЪЗКА С ТЯХ.
Няма представяне, или препоръки, съдържащи се тук, които могат могат да имат законна сила , освен ако са в писмен документ, подписан от служител на Cortec Corporation.
ПРЕДХОДНАТА ГАРАНЦИЯ Е ЕКСКЛУЗИВНА И ВМЕСТО ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ОПОМЕНАТИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВСЯКА КОСВЕННА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ НА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ CORTEC КОРПОРАЦИЯ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ.
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