
MT SolvProtect
Pas Önleyici

SOLVENT BAZ

DESCRIPTION

MT SOLV PROTECT , metal parçaların veya montajların korozyona karşı korunması için
geliştirilmiş su itici bir sıvıdır. Bu ürün baryumsuz en yeni nesil koruma katkı maddelerine
dayanmaktadır. Tehlikeli bileşenler içermeden mükemmel bariyer özellikleri ve nem geçir-
mezlik sağlar.

MT SOLV PROTECT, metal parçaların veya bileşenlerin birlikte çalışması veya kısa süreli
korozyon önlenmesi için önerilir.

UYGULAMALAR

MT SOLV PROTECT, özellikle iki işleme operas-
yonu arasında metal parçaların susuzlaştırılması
ve kısa süreli korozyon koruması için tasarlan-
mıştır. Koruyucu tabaka çok ince olduğundan nere-
deyse algılanamaz, bu da parçaları kontrol etme-
nizi ve temizlemeden tekrar kullanmanızı sağlar.
Bu film ayrıca herhangi bir korozyonu önlemek için
parçalar üzerinde bulunan tüm suyun yerini değiş-
tirir.
MT SOLV PROTECT ‘in özellikleri, montajdan
önce kullanım için özellikle uygun olmasını sağlar
ve kaldırılması veya temizlenmesi gerekmeyebilir.
MT SOLV PROTECT daldırma veya püskürtme
yoluyla uygulanabilir.

AVANTAJLAR

■ Temizleme gerektirmeden
parçaların boyutsal kontro-
lünü sağlayan çok ince film

■ Suyu çok hızlı bir şekilde
sistem dışına atın

■ Metal parçaların el ile tema-
sında korozyonu engeller

■ Suyu çok hızlı bir şekilde
sistem dışına atın

■ Yüksek buharlaşma oranı
■ Birlikte çalışma koruması için

uyarlanmıştır.
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TECHNICAL INFORMATION
TECHNICAL
CHARACTERISTICS UNİTS STANDARDS MT SOLVPROTECT

Renk - ASTM D1500 Kahverengi

Görünüş - Sıvı

20°C (68°F) derecede
yoğunluk

- ISO 12.185 0.808

40°C (104°F) derecede vizko-
zite mm²/s

ASTM D445 1.6 

Alevlenme sıcaklığı °C ASTM D92 70.0 

Korozyon Koruması (lamine
çelik çubuk üzerinde)

saatler 3  İç mekan koruması / -  Dış
mekan koruması (barınak
altında)

Korozyon Koruması (lamine
çelik çubuk üzerinde)

saatler ASTM D1748 60  Nem kabini

Korozyon Koruması (lamine
çelik çubuk üzerinde)

saatler ASTM B117 8  Tuz Spreyi

Artık Film Kalınlığı µm 0.5 

Kapsama m² / kg 130.0 

Depolama - Dondan korunaklı

These characteristics are given only for information and can be updated over time.

SAĞLIK & GÜVENLİK

■ Baryum veya tehlikeli bileşenler içermez
■ Düşük kokulu hammaddelere dayanır
■ Güvenli çalışma sağlayan nispeten yüksek parlama noktası : 70°C

TALİMATLAR

Koruyucu katmanın hala çıkarılması gerekiyorsa, parçalar üzerinde bulunan MT SOLV
PROTECT filmi, MotulTech ürün grubundan SAFCO KLEEN deterjan veya temizleme çözücü-
leriyle çıkarılabilir.

SERVICES AND EQUIPMENT

In addition to its product ranges, MotulTech can provide tools and services for the mainte-
nance and monitoring of your lubricants. Please contact your technical sales representative
for more information.
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