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POPIS A KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI

UNI COR MD40 A představuje excelentní multifunkční rozpouštědlový ochranný a  konzervační  prostředek pro široké spektrum aplikací v 
armádě, policii, ozbrojených složkách a ve strojírenských podnicích,servisech  a opravárenských podnicích. UNI COR MD40 A dokonale 
chrání kovové povrchy proti vnějším vlivům a díky svým vynikajícím penetračním vlastnostem a vysoké vzlínavosti zamezuje vzniku bodové 
koroze. Po aplikaci vytváří na povrchu suchý  ochranný film (od 0,9 µm dle četnosti nástřiků).

UNI COR MD40 A má vysokou odolnost vůči slané vodě, a proto je vhodný pro dlouhodobé konzervace zbraní, zbraňových systémů a 
strojních částí, strojů a automobilní techniky, především však pro transkontinentální přepravu zboží po moři. UNI COR MD40 A je určen do 
agresivního prostředí (exhalace, kyseliny v ovzduší, chemický průmysl, hutě, slévárny, galvanovny).

UNI COR MD40 A obsahuje speciální nosič s obsahem velmi účinných a trvanlivých antikorozních aditiv a inhibitorů na bázi bazických 
sloučenin včetně přísady na vyloučení volné vody z povrchu konzervovaného materiálu. UNI COR MD40 A obsahuje speciální přísady na 
bázi mikrovosků, které dokonale uzavírají povrch, vytěsňují vodu a neutralizují  a eliminují stopy po otisku lidské ruky na leštěných 
předmětech. Konzervační prostředek je inertní vůči plastům a barevným kovům.

OBLASTI POUŽITÍ

UNI COR MD40 A doporučujeme k:
- polosuché nelepivé voskové konzervaci členitých součástí zbraní a zbraňových systémů ( konzervace zbraní v užívání )
- polosuché nelepivé voskové konzervaci členitých součástí a konstrukčních celků pro skladování na volné ploše
- ke konzervaci loží a broušených  částí strojů proti korozi (pístnice, hydraulické prvky, spoj. materiál)
- ke konzervaci materiálu s povrchovou úpravou (galvanické pokovení, lakované povrchy, aj.)
- pro konzervaci zbraní, vojenské techniky a strojů při práci ve vlhkém prostředí
- k ochraně jízdních kol, šicích strojů, kovových oken, pantů, řetězů kol a motorových pil
- suchému mazání a konzervaci pružin, per a funkčních celků v automobilovém průmyslu (ve vazbě na plastická  maziva)    
- ke konzervaci bočních ploch u rolí a svitků plechů
- všestranné použití pro výrobu, domácnost, zahradu, hobby i profi
- obsahuje kombinované metaldeaktivátory barevných kovů, jsou  doporučovány pro kombinované konzervace  kovů skupiny železa a 
neželezných kovů, konkrétně slitiny Al a Cu
- nanášíme ručně stětcem, ponorem za studena nebo nástřikem vzduchovou pistolí (ne elektrickou pistolí).

MULTIFUNKČNÍ KONZERVAČNÍ PROSTŘEDEK SE SUCHÝM FILMEM

Ochrana zdraví: Při zacházení se  směsí je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany zdraví při práci.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a jsou určeny pro charakterizaci produktu pouze z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního 
prostředí. Neměly by být chápany jako závazné pro jakoukoliv specifickou vlastnost produktu.

UNI COR MD40 A

vlastnost hodnota měrná jednotka

Hustota  při  : 15 °C 0,780 - 0,830 g/cm3

Vizkozita  při 40 °C : 40 °C 2,200  -  7,900 mm2/s

Bod vzplanutí  (°C) : > 62 °C

Bod tání/bod tuhnutí  (°C) : - 50 °C

Tlak páry - při 20 °C : 20 °C 0,066 kPa

Meze výbušnosti   - dolní mez  (%obj.) : 0,6 % obj.

Meze výbušnosti   - horní mez  (%obj.) : 7,0 % obj.

Korozní test v kondenzační komoře min 600 hod.

Minimální trvanlivost 12 měsíců
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