
KX 50 Konzervační přípravek s trvalou 
pružnou ochranou 

SPECIÁLNÍ DLOUHODOBÁ OCHRANA PROTI KOROZI 

KX 50  je absolutně čistý antikorozivní film použitelný ve všech typech  plastikářského, 

strojírenského,elektronického, zemědělského a textilního průmyslu. 
 

KX 50 má odolnost v solné komoře 826 hodin 

bez koroze. 
 

KX 50 je  kapalina slabě jantarové barvy, garantovaná bez silikonu, kyseliny fosforečné a 
chloru!!! ABSOLUTNĚ NEDRÁŽDIVÝ. 
Velice stabilní jemný voskový produkt (velmi malé povrchové napětí), pracuje jako ochrana 
povrchu s dlouhou životností, která nevytváří mastný povrch, ale po odpaření rozpouštědla 
vytváří suchý povrch. Přípravek má penetrační vlastnosti, dokáže zavzlínat do jemných 
spár kde vytváří suchý konzervační film.  Má velice nízký zápach a tím zlepšuje pracovní 
podmínky. Nemá fotochemickou reakci na povrchu. Suchý film má minimální odpařivost při 

maximálních teplotách. KX 50   je voděodolný, ale je nutné aplikovat na suchý a nejlépe 

odmaštěný povrch, kde ochrání před další vlhkostí. 

Aplikovaný produkt je při aplikaci dobře viditelný. 

 KX 50  je určen hlavně pro aplikace v  

 plastikářském,  
 sklářském,  
 strojírenském,  

 elektronickém, zemědělském, textilním a automobilovém průmyslu.Vytvořený suchý film 
je téměř neviditelný a většinou není potřeba jej odstranit. Je lehce rozpustitelný při 
kontaktu s mazivy nebo oleji bez nutnosti odstranění. V určitých případech se může 
uvolněný vosk v olejích usazovat ve filtrech, tryskách nebo jiných citlivých částech 
zařízení. Vždy záleží na konkrétní aplikaci a použitém oleji. 
 Nicméně,  jestli je čištění nezbytné, doporučujeme používat bezpečná nehořlavá a nekorozivní 
rozpouštědla z řady IMPASOL, např. IMPASOL ORANGE nebo IMPASOL SAFETY či 
IMPASOL ULTRA které voskový film lehce odstraní. 

KX 50  je použitelný na všechny typy kovů, plastů, gum a elastomerů.  

KX 50   nepoškozuje barvy a eliminuje problém s kyselostí rukou na citlivých kovech. 
 

 ANTIKORROZIVNÍ OCHRANA POVRCHU 

 IDEÁLNÍ PRO PLASTIKÁŘSKÉ APLIKACE 

 ABSOLUTNĚ ČISTÝ BEZBARVÝ VOSKOVÝ FILM 

 NEMASTNÁ OCHRANA POVRCHU 

 NEVYTVRZUJE – NEZPRYSKYŘNATÍ 

 NEZAPÁCHÁ 
 

KX 50  v sobě spojuje dvě funkce najednou:     

 Antioxidační        a          Antikorozivní ochrana  
 

APLIKACE 
 Ultra čistá a bezpečná antikorozivní ochrana 
 Trvalá ochrana nechráněných kovových, plastových, elastomerových a 

gumových dílů při přepravě výrobků k zákazníkovi 
 Ideální pomocník při skladování 



 

POUŽITÍ  KX 50   
  KKOONNZZEERRVVAACCEE  FFOORREEMM,,  LLIISSŮŮ,,  NNÁÁSSTTRROOJJŮŮ,,  DDÍÍLLŮŮ,,  PPRROOTTOOTTYYPPŮŮ,,    MMOODDEELLŮŮ  

  OOCCHHRRAANNAA  KKOOVVŮŮ  VV  ÚÚDDRRŽŽBBĚĚ  AA  SSKKLLAADDOOVVÁÁNNÍÍ  
  OOCCHHRRAANNAA  PPRREECCIIZZNNÝÝCCHH  SSTTRROOJJŮŮ  AA  DDÍÍLLŮŮ  

  OOCCHHRRAANNAA    EELLEEKKTTRRIICCKKÝÝCCHH  SSTTRROOJJŮŮ  AA  NNÁÁSSTTRROOJJŮŮ    

  OOCCHHRRAANNAA  MMEECCHHAANNIICCKKÝÝCCHH  SSPPOOTTŘŘEEBBIIČČŮŮ  AA  EELLEEKKTTRROOSSPPOOTTŘŘEEBBIIČČŮŮ  

  OOCCHHRRAANNAA  PPŘŘEESSNNÝÝCCHH    AA  JJEEMMNNÝÝCCHH  SSTTRROOJJŮŮ    

  OOCCHHRRAANNAA    LLOOŽŽIISSEEKK,,  ŘŘEETTĚĚZZŮŮ,,  LLAANN      

  OOCCHHRRAANNAA  TTEELLEESSKKOOPPIICCKKÝÝCCHH  MMEECCHHAANNIISSMMŮŮ  

  OOCCHHRRAANNAA  VVAAČČEEKK  AA  TTLLAAČČÍÍTTEEKK  NNAA  PPRRŮŮMMYYSSLLOOVVÝÝCCHH  HHOODDIINNÁÁCCHH  

  OOCCHHRRAANNAA  ZZÁÁVVIITTŮŮ,,    ŠŠRROOUUBBOOVVÝÝCCHH  SSPPOOJJŮŮ,,  ČČEEPPŮŮ,,  VVOODDÍÍCCÍÍCCHH  TTYYČČÍÍ  AA  VVEEDDEENNÍÍ,,  KKLLAAPPEEKK,,  ZZÁÁMMKKŮŮ  
  

Doporučuje se na místa, kde se vyžaduje absolutní čistota a záruka ochrany kovů , jako např. ve výrobě 
plastů, skla , při lisování na ochranu forem a lisů při skladování, v elektrotechnickém, strojírenském, 
plastikářském, zemědělském a textilním průmyslu. Ošetřuje kovové části před povětrnostními vlivy a před 
vlhkostí. 
 

                        CHARAKTERISTIKA NORMA HODNOTA JEDNOTKA 

Vzhled Vizuálně Vosk  

Barva CQ 016 Jantarová  

Test - Měděný plát koroze 24 h v 100°C  ASTM D 4048 1a Záznam 

Fyzikální stav Vizuálně Kapalina  

Hustota odpařování á 1013kPa, vzduch=1  1,6  

Ředitelnost vodou  0  

Hustota při 25°C  EN ISO 12 185 769 kg/m3 

Zápach  Neznatelný  

Olejová báze  Syntetický  

Bod vznícení v uzavřené nádobě ISO 2719 60 °C 

Teplotní odolnost nepřetržitá  - 10  + 40°C °C 

Polymerizace v 25°C  1,5 h 

Antikorozivní ochrana                                   

(test v solné komoře-mlze )  
NFX 41002  826 h  

Koroze stupeň po 120 h ISO 46 28/3 0 množství 

Koroze stupeň po 240 h ISO 46 28/3 0 množství 

Koroze stupeň po 300 h ISO 46 28/3 1 množství 

Koroze stupeň po 826 h ISO 46 28/3 5 množství 

Tloušťka mokrého filmu  10 

Tloušťka suchého filmu  4  
 

METODY APLIKACE 
PŘED POUŽITÍM PROMÍCHAT. Nanáší se natíráním , nástřikem nebo ponorem. Povrch musí 
být čistý, odmaštěný (odmastěte AQUA B220, nebo IMPASOL ORANGE, SAFETY nebo 
ULTRA) a suchý. Ochranné filmy se lehce rozpouštějí v mazacích olejích a většinou nemusejí 
být odstraňovány. 
 
BALENÍ :  5/20/200  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   

http://www.hfmarket.cz/

