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Multo WD 60 Concentrate 60
Universal Service Formulering

Multo WD 60 er et høj effektivt universal produkt, med kraftige rustbeskyttende, vandfortrængende,
smørende og rustløsende egenskaber. Særdeles gold indtrængningsevne.
Multo WD 60 opfylder NATO CODE C-620 og C-634 til militære anvendelser.
Multo WD 60 er sammensat af en synergisk blanding af korrosions inhibitorer, oxideret petrolatum
og et unikt uorganisk kompleks i lavaromatisk opløsningsmiddel med flammepunkt 40°C.
Multo WD 60 kan fortyndes med N-paraffin eller terpentin,
N-paraffin giver længere tørretid men mindre helbreds risici og brandfare.pga højere flammepunkt

Multo WD 60 Industri Service
* Spray versionen eller håndspray påfyldt fra 5-Liter dunk eller tromle kan erstatte mange
forskellige spray p.g.a dets universelle karakter.
* beskytter alt metal, herunder jern, stål, aluminium, zink
* rustbeskyttelse af eksportvarer / skibstransport
* smører alle bevægelige dele, f.eks. låse, hængsler, fjedre, kæder og lejer
* rustbeskyttelse af udstyr og maskiner i industri i forbindelse med flytning, service og
vedligehold eller i perioder, hvor maskinerne ikke bruges. Fx landsbrugsmaskiner
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* rustbeskyttelse af reservedele i luftfart - søfart - forsvaret
* rustbeskyttelse af halvfabrikata i alle former for industri
* rustbeskyttelse af alle typer metalforme, bl.a. i plastindustrien og gummiindustrien
* løsner rustne dele, f.eks. bolte og møtrikker
* fjerner fugt og beskytter mod fugt i elektriske anlæg i fugtige og korrosive omgivelser
Typiske data:
Vægtfylde
Flammepunkt
Tørstofindhold
TBN
Beskyttelse Udendørs
Beskyttelse indendørs
VOC Indhold Kg/Liter
Aromat Indhold
Tørretid, åbent rum , temperatur afhængig
Brandfare klasse & mærkning
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0,87
40° -43°C
41%
96
Op til 12 måneder
op til 24 måneder
0,47
< 0,3%
2-4 timer
II,1 og 2-1
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