
PRODUCT DATA SHEET 

KX3 Konzervační olej s trvalou pružnou ochranou 
 

POPIS PRODUKTU 
KX3 je unikátní konzervační olej s trvalou pružnou ochranou, extra přilnavý na kovy. 
Produkt obsahuje účinné látky odstraňující a odpuzující vlhkost. Obsahuje inhibitory 
koroze, které působí jako prevence proti korozi. Je speciálně určen pro použití při 
střednědobém skladování. 
 

TYPICKÁ POUŽITÍ 
KX3 je určen pro mezioperační krátkodobou až střednědobou ochranu součástek a 
mechanizmů, polovýrobků a obrobků, při skladování a zakonzervování kovových dílů. KX3 
obnovuje elektrická zařízení, které je vystaveno vlhkosti nebo bylo zatopeno.Chrání 
elektrická zařízení od poruch způsobených vodou tím, že odstraňuje vlhkost a chrání 
povrch od dalšího působení vlhkosti. 
KX3 se může použít na elektrické rozvodní skříně, generátory, motory, dynama, 
transformátory. Má široké uplatnění v hornickém průmyslu, průmyslových závodech, 
mlékárnách, nemocnicích, zemědělství, lesnictví, automobilovém a námořním průmyslu. 
 

VÝHODY 
- Extra ekonomický – spotřeba 3g/m2 ( nánosu olejového filmu při 20°C ) 
- Unikátní ochrana proti korozi 
- Velmi dobře chrání železné materiály proti korozi  
- Obsahuje pevnou extra pružnou speciální vrstvu, která se nerozpadá ani 

nepraská. 
- Je velmi dobře přilnavý na povrch 
- Pomáhá impregnaci produktů  
 

Spotřeba produktu: 
 

  5 L 20 L 200 L 

Vydatnost m2 1250 m2 5000m2 50000 m2 

 
 

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA LEPIDLA 
 

Chemická báze :      nízkoviskozní ropný olejový základ ( vysoce rafinovaná ropná frakce), pružná      
                                 antikorozní ochranná složka, vosky a vysoušecí ( odvodňovací )  činidla 
 

PARAMETR JEDNOTKA HODNOTA 

Koroze na oceli při   20°C/24hod negativní 

Viskozita při 40°C mm2/s 4-5 

Barva  světlehnědá kapalina 

Zápach     jako olej 

Bod vzplanutí                    °C  nad + 115 

Bod tuhnutí                    °C max. -32 

Spotřeba    g/m2 3      ( nános olejového filmu při 20°C ) 

Čistič (dekonzervace )  AQUA B 200 , AQUA B204, IMPASOL 2 - 6 

Rozpustnost ve vodě            nerozpustný 

Zápach     jako olej 

Skladovatelnost       12+měsíců při správných skladovacích  podmínkách 

 



METODY APLIKACE 
Nanáší se natíráním i za tepla, nástřikem nebo ponorem. Povrch musí být čistý (odmastěte AQUA 
B204, nebo IMPASOL 2) a suchý. 
 
BALENÍ :  5/20/120/200  litru  
 

SKLADOVÁNÍ : Skladujte mimo dosah dětí a od zdrojů vznícení. Zabraňte teplotám nad 500 C.  
 

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST : Před použitím čtěte bezpečnostní listy. 
 

Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují  specifikaci .  
Dodává   : HF MARKET s.r.o., Plešnice 25    
Tel.: 377 279 254-5,  fax.: 377 279 260  
E-mail: hfmarket@ hfmarket .cz 
WWW.hfmarket.cz  ,  www.prumyslovalepidla.cz 

http://www.hfmarket.cz/

