
PERIGOL® 100 ULEI ANTICOROZIV

DEsCRIEREA PRODUsULUI

Protecţie anticorozivă direct din ambalaj

AVANTAjE
	 protecţie anticorozivă exstinsă în 
 combinaţie cu toate produsele 
 EXCOR® VCI.
 utilizare simplă  
	 stabil la hidroliză, ne-emulsionabil,  
 lipsit de ester 
	 fără Barium  
	 suportă foarte bine lăcuirea 
 catodică prin scufundare
	 îndepărtare uşoară chiar şi după   
 depozitare 
	 uşor tixotropic 
	 multitudine de aplicaţii 

PERIGOL® 100 este un produs anticoroziv fără conţinut de solvent,  
constant la hidroliză şi ne-emulsionabil în apă. De utilizat pentru protecţia 
anticorozivă temporară, în special la metale pe bază de fier, oţel pur sau 
parţial zincat şi fier turnat, dar poate fi folosit şi la alte tipuri de metale.
Totuşi cea mai importantă proprietate în utilizarea lui este pre-tratamentul 
suprafeţelor metalelor extrem de sensibile coroziv, pentru a fi protejate 
deja dinaintea ambalării cu produse EXCOR®, de exemplu la transportul 
în interiorul fabricii. Având în vedere că PERIGOL® 100 este în totalitate 
compatibil cu sistemul EXCOR® VCI, piesele deja tratate pot fi ambalate 
fără alte tratamente (ex. curăţire) în ambalajele EXCOR®. 
PERIGOL® 100 poate fi folosit prin procedeul de scufundare sau de stropire.  
Prin calităţile tixotrope se scurtează timpul de scurgere după aplicare, 
grosimea stratului de efect, precum şi stabilitatea temperaturii a stratului 
este ridicată până la cca. 60° C. 
Produsul formează pe piesă un strat uleios, alunecos şi care trebuie 
îndepărtat chiar şi dupa depozitarea pieselor în medii apos-alcaline. Cu 
o vâscozitate de 10 mm²/s PERIGOL® 100 este optimal pentru pompe de 
mână sau pistoale de stropire. PERIGOL® 100 suportă chiar şi tratamente 
ulterioare cum ar fi lipire, degresare sau lăcuire catodică prin scufundare. 

Alte produse din seria PERIGOL® sunt disponibile la cerere.
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compoziţie 
chimică

Aditivi anticorozivi pe bază de sulfonat, rafinate speciale de uleiuri minerale 
şi derivate de acizi graşi.

aplicare Aplicarea  substanţei gata de utilizat PERIGOL® 100 se face în mod normal 
prin scufundare, dar poate fi şi prin stropire. 

Temperatura materialului 20°C - 60°C

Timp de scufundare < 30 s

Timp de scurgere 10 - 15 Min.

Grosimea stratului (în funcţie de aplicaţie) 1 - 5 µm

Îndepărtabilitate gem. VDA 230-201 dat

suportabilitatea lăcuirii catodice prin scufundare dat

Datele produsului culoare ISO 2049 1,5 ± 0,5

densitate/15°C DIN EN ISO 12185 870 ± 15 kg/m³

vâscozitate/40°C DIN 51562 10,0 ± 1,5 mm²/s

index de rupere nD
20 DIN 51423 1,4750 ± 0,002

test anticoroziv test schimbare climă 
50°C DIN 50017 cel puţin 10 runde

precipitaţii în hală deschisă 12 luni

hală închisă 12 luni

Depozitare La temperaturi de +15 până la +30 produsul 
trebuie agitat! cel puţin 12 luni

autorizări Există avize de conformitate de la: BMW AG, DaimlerChrysler AG (DBL 
6747.05 und DBL 6757), Volkswagen AG (AKR 348 200).

Informaţiile produsului cuprinse aici au ca scop acordarea de primă alegere a utilizatorului şi nu 
conţin o garanţie a produsului sau a unei calităţi. Chiar şi informaţiile tehnice cuprinse aici nu îl 
absolvă pe utilizator de a testa aplicaţia înaintea utilizării. La cerere putem efectua teste.

	 canistră de 10 l cu conţinut de  
  8 Kg 32buc / palet

 bidon de 200 l cu conţinut  
  de 170 Kg

FORME DE LIVRARE

ELIMINARE
	 Se evacuează cu respectarea  
 prescripţiilor de utilizare a  
 deşeurilor speciale.

	 Este optimal ca ambalajele   
 contaminate sa fie golite. Se poate  
 ca după curăţire sa fie refolosite.
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