
Intaktin 72
Blanderbeskyttelse med øget korrosionsbeskyttelse

PRODUKTEGENSKABER ■ Baseret på specielle mineralolier
■ Danner en vandafvisende og langtidsholdbar beskyttende film
■ Minimerer vedhæftningen af beton- og mørtelrester
■ Reducerer rustdannelse ved regelmæssig brug
■ Meget god krybeeffekt
■ Kan bruges på tørre, fugtige til våde overflader
■ Letter rengøring og pleje
■ Opløser ældre vedhæftede filer
■ Fri for opløsningsmidler
■ Let sprøjtebar
■ Klar til brug

ANVENDELSESOMRÅDER ■ Beskyttelse og pleje af entreprenørmaskiner og udstyr, beton- og mørtelblandere, betonsiloer og
betonpumper

■ Beskyttelse og vedligeholdelse af undervogne på entreprenørkøretøjer
■ Løsning af rustne tråde

ANSØGNINGSRÅD Generelt: Intaktin 72 er en speciel blanderbeskyttelse til betonbilblandere, pumper, blandeanlæg og
entreprenørkøretøjer. Produktet forhindrer beton i at klæbe til stål og metalplader. For at opnå den
bedst mulige effekt er regelmæssig konservering nødvendig.

Forarbejdning: Intaktin 72 behandles normalt efter at udstyret er blevet renset, f.eks. B. ved skiftets
afslutning. Materialet påføres tyndt og jævnt på den rene ståloverflade, som er renset for gammel,
fast vedhæftende beton- og mørtelrester. På grund af den specielle formulering af Intaktin 72 kan den
påføres på fugtige til våde underlag. Når det kombineres med vand, dannes en hvidlig emulsion, som
også fungerer som applikationskontrol.

Påføringen sker normalt ved sprøjtning. Egnede sprøjteanordninger er MC specialsprøjter samt kom-
mercielt tilgængelige, oliebestandige sprøjteanordninger, f.eks. B. Gloria 510 T eller Mesto Ferrum
Plus 3560 P/3580 P. Påføring med pensel eller klud er også mulig. For at undgå, at der kommer luft
ind i betonen, anbefaler vi at skylle ned med vand, før apparatet tages i brug.

Andre oplysninger: Enheder, der regelmæssigt vedligeholdes med Intaktin 72, kan rengøres hurtigt
og nemt; i de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt med udspolning eller nedspolning med en vandslan-
ge. Beton- og mørtelrester, der endnu ikke har reageret, kan også nemt fjernes.

Hvis Intaktin 72 anvendes korrekt, forventes der ingen negative effekter på produktionen af beton og
mørtel. Overdreven påføring kan påvirke indholdet af lufthuller.

Intaktin 72 er ikke egnet til ekstern brug i blandevogne. Kommerciel maling og tætninger kan angri-
bes, indledende test anbefales.
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TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab Enhed Værdi Kommentarer
Massefylde g/cm³ ca. 0,85
Anvendelsesbetingelser °C > 0 ≤ 80 Undergrundstemperatur

> 0 ≤ 35 Lufttemperatur
Forbrug ml/m² ca. 40 - 50 Afhængig af overflade og anvendelse
Flammepunkt °C > 110
Vandforureningsfareklasse WGK 2 væsentligt farligt for vand

Alle tekniske værdier er laboratorieresultater bestemt ved 21°C ±2°C og 50% relativ luftfugtighed.

Grundlag Mineralske olier med tilsætningsstoffer
Form væske
Farvenuance lysebrun
Leveringsform 30 l beholder,

200 l tromle,
1000 l beholder

Egenkontrol DS EN ISO 9001
Opbevaring I uåbnet original emballage med tør og kølig opbevaring 12 Kan opbevares i flere måneder.
Bortskaffelse af emballage Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sørg for overholdelse af vores informationsfolder "Re-

turnering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel.

Sikkerhedsinstruktioner
Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene.

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i
den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af
planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC’s
specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie.
Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. Anbefalinger
fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerken-
dte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksom-
hed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det
seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er
tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2200011484]
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