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Valvoline výkonné produkty – Tectyl 
 

Verze: TE001/02 
 

Tectyl
TM

 3217E 

Prvotřídní antikorozní ochrana na vodní bázi. Odstraňuje vodní skvrny od kyselých dešťů nebo tvrdé 
vody. 
 

Tectyl 3217E byl speciálně navržen pro šetrné použití k životnímu prostředí při ochraně povrchů 
nedokončených kovových a průmyslových výrobků. Suchý film je nelepivý a tak zabraňuje usazování nánosů 
prachu. Tectyl 3217E je vynikající pro použití na hliník a pozinkované povrchy jako ochranná vrstva a / nebo 
jako základní nátěr. 
 
Schválení/Výkonové stupně 
 

Tectyl 3217E 

Vhodný k použití na ochranu vnějšího 
povrchu motoru.  
Výborná odolnost proti žloutnutí při 
zvýšených teplotách. 
Odolnost proti povětrnostním vlivům:  
≥ 300 hodin SPLŇUJE [ISO 4892-3] 
Zrychlené korozní testy:  
5% solný postřik 
ASTM B-117 při DTF (doporučená 
tloušťka vrstvy), 2x4x1/8“ leštěné ocelové 
destičky:           200+ hodin 
 
Vlhkostní komora; 100% relativní vlhkost; 
ASTM D-1748 při DTF (doporučená 
tloušťka vrstvy), 2x4x1/8“ leštěné ocelové 
destičky:             300+ hodin 

  
 
 

Vlastnosti a výhody 
 
Vynikající účinnost 
Tectyl 3217E je vynikající konzervační prostředek ke 
skladování nebo k ochraně pči přepravě hotových a 
nedokončených automobilových dílů. 
 
Životní prostředí 
TECTYL 3217E je výrobek na bázi vody, který vytváří malé 
množství VOC (těkavých organických sloučenin). 

 
Aplikace:  
 
Doporučujeme pro tento produkt nízkotlakou aplikaci 
nebo bezvzuchový nástřik s malou bezvzduchovou 
tryskou.  
 
Vzhledem k požadavku na nízkou tloušťku vrstvy 
doporučujeme použít aplikaci s řízeným průtokem 
pro zajištění optimálního výsledku jak tloušťky filmu, 
tak spotřeby při kontinuálním výrobním procesu. 
 
Můžeme vám doporučit a podpořit získání 
správného vybavení k dosažení nejlepšího výsledku. 
 
Doporučený systém obsahuje bezvzduchové 
vysokotlaké čerpadlo s poměrem 20:1 až 50:1 a 
trysky 209 nebo 211. 
 
 
 
 
 
 
Jednoduchá aplikace  
Vzhledem k viskozitě Tectylu 3217E se snadno aplikuje a 
vytváří vynikající film ve vhodné tloušťce vrstvy pro 
dosažení nejvyšší účinností. 
 
Rychlé schnutí 
Rychleschnoucí povrch suchý na dotek během 30-60 
minut a vytvrzený za cca 8 hodin vytváří Tectyl 3217E 
rychleschnoucí ochranný povlak.  

  
  
Zdraví a bezpečnost Důvěryhodnost již od roku 1930  
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Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval 
významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je 
správně používán ve vhodné aplikaci. Bezpečnostní list 
(MSDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné 
kanceláře prodejce nebo informativně na internetu 
http://msds.ashland.com 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý produkt do autorizovaného sběrného 
místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody. 
 
Skladování 
Tectyl 3217E by měl být skladován při teplotách v rozmezí 
10-35 °C. CHRAŇTE PŘED MRAZEM! Před použitím se 
doporučuje mírné promíchání. 
Za vhodných podmínek skladování může mít Tectyl 3217E 
životnost minimálně 12 měsíců. 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti jsou založeny na současné 
produkci. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi 
Tectyl™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto 
charakteristik. 
 

Tectyl 3217E 
Vzhled Mléčná emulze 
Hustota kg/l při 25°C 1.02 ± 0.01 
Měrná hustota při 15.6°C. 
ASTM D-4052 

1.02 

Doporučená tloušťka suché 
vrstvy DTF na ocelovém profilu 

25 - 50 µm 

Teoretická vydatnost při DTF   
m2 /l 

10.4 

Neodparná část % váhová 28 ± 1 
Neodparná část % objemová 26.5 ± 1 
Těkavá organická část VOC  
max. g/l 

30 

Přibližná doba zaschnutí při 25°C 30 – 60 minut 
Doba vytvrzení 8 hodin 

 

Již od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ 
provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, 
autobusů a ostatních vozidel a zařízení. 
Jméno Tectyl je synonymem pro kvalitní nátěry, které se 
snadno aplikují, s dlouhou životností a snadno odstraňují, 
když už nejsou potřeba. 
 
Více informací o produktech Tectyl, programech a 
službách naleznete na: 
www.tectyl-europe.com 
 
 
Tyto informace se vztahují pouze na produkty 
vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): Evropa 
 
 
 
Autor: 
RdB, 2013-04-03 
Nahrazuje TE001/01 
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