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TectylTM TPC Invisible
Prvotřídní ve vodě rozpustný, protikorozní koncentrát.
TECTYL TPC Invisible je antikorozní koncentrát vyvinutý pro ředění ve vodě.
TECTYL TPC Invisible může být použit jako dočasná povrchová ochrana proti korozi průmyslových a automobilových dílů
a zařízení při vnitřním skladování bez nutnosti následného odstranění.
TECTYL TPC Invisible vytváří jasný, transparentní a většinou nelepivý film.

Schválení/Výkonové stupně
Tectyl TPC Invisible
Odhadovaná ochranná lhůta
Vnitřní prostředí:

6 měsíců

Příprava povrchu:
Maximální účinnosti produktu TECTYL TPC Invisible lze
dosáhnout pouze tehdy, když jsou kovové povrchy, které
mají být antikorozně chráněny, čisté (nekontaminované).

Aplikace
Tectyl TPC Invisible je určen k ředění vodou. Nejlepším
výsledkem je přidání 3% Tectyl TPC Invisible do vody. V
ideálním případě by měla být použita demineralizovaná
nebo destilovaná voda. Normální voda z vodovodu může
být použita také s vyšším procentním podílem Tectyl TPC
Invisible (až 5%).
Mírné promíchání před každodenním použitím umožní
homogenizaci směsi.
Tectyl TPC Invisible není určen pro použití na strojích,
které přicházejí do styku s potravinami.

Vlastnosti a přínosy
Vynikající výkon
Tectyl TPC Invisible poskytuje vynikající ochranu proti korozi
ve vysoce vlhkém prostředí, což z něj činí velmi všestrannou
prevenci proti korozi

Neviditelný a bez nutnosti odstranění
Antikorozní ochranná vrstva je transparentní a
nezanechává voskový film, což je velmi vhodné pro
následné pracovní postupy, ve většině případů bez
nutnosti odstranění naneseného filmu.

Efektivní
Již 3% ředění ve vodě poskytuje silnou ochrannou vrstvu
proti korozi, která umožňuje skladování kovových dílů v
průmyslových vnitřních prostorách po dobu 1-6 měsíců bez
další ochrany.
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Důvěryhodné od roku 1930

Zdraví a bezpečnost

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl ™ provozní
životnost automobilů, kamionů, autobusů a dalších vozidel a
zařízení. Název Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které
se snadno aplikují, mají dlouhou životnost a snadno se
odstraňují když není požadována dlouhodobá ochrana.

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval
významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud
je správně použit ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány
bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS)
je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře
prodejce nebo informativně na internetu
http://sds.valvoline.com

Pro více informací o produktech Tectyl, programech a
službách navštivte prosím: www.tectyl-europe.com

Chraňte životní prostředí
Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace,
půdy nebo vody.

Typické vlastnosti
Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné
produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi
Tectyl™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto
charakteristik.

Tectyl TPC Invisible
Vzhled
Hustota, při 20 ºC [kg/ltr]
Kinematická viskozita [cP]
Pevný obsah, [váhové %]

Červeno-hnědá
tekutina
1,13
60
64

Skladování
Tectyl TPC Invisible by měl být skladován při teplotách
mezi 10-35 °C. Tectyl TPC Invisible CHRAŇTE PŘED
MRAZEM! Za vhodných podmínek skladování je vhodné
Tectyl TPC Invisible aplikovat do 24 měsíců od data
výroby.

Upozornění
Další informace o manipulaci a první pomoci naleznete v
bezpečnostním listu produktu.

Tyto informace se vztahují pouze na produkty
vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): Evropa

Poznámka
Dodatečné nátěry jinými produkty před anebo po aplikaci
tohoto produktu se nedoporučují. Dodatečné nátěry
mohou způsobit chemickou nekompatibilitu a tak ovlivnit
parametry ochranného filmu, které jsou uvedeny v
odstavci “Typické vlastnosti”. Jestliže je požadován jiný
primární nátěr, než je doporučený product Valvoline, musí
k tomu být vydán písemný souhlas Valvoline.

Nahrazuje –
Tr-IBS

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích
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Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápany jako záruka,
výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis
Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.
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