
       HYPRACOAT F 309 

ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCO-FOSFORANUJĄCY DO 

STOSOWANIA POD CIŚNIENIEM. PREPARAT DO 

KWAŚNEJ PASYWACJI PO OBRÓBCE ZASADOWEJ. 

 

OPAKOWANIE: 

• Kontener przezroczysty IBC 1000l z 

PEHD z międzynarodową aprobatą 

UN, pojemność 1240 kg  

• Zbiornik 200l granatowy z PEHD z 

międzynarodową aprobatą UN, 

pojemność 240 kg 

• Pojemnik 20l granatowy z PEHD z 

międzynarodową aprobatą UN, 

pojemność 25 kg 

 

 

 

 

  

HYPRACOAT F 309 jest preparatem odtłuszczająco-fosforanującym 

przeznaczonym do obróbki metalowych elementów. Nakłada się go na stal przy 

pomocy urządzenia wysokociśnieniowego. 

Obróbka produktem HYPRACOAT F 309 nadaje podłożu właściwości 

wspomagające przyczepność wykończeń organicznych (farby i lakiery). Poza 

swoimi znakomitymi właściwościami przyciągającymi, powłoka konwersyjna 

tworzy na podłożu ochronną warstwę przeciwko korozji. 

HYPRACOAT F 309 jest kompletnym rozwiązaniem odtłuszczająco-

fosforanującym 

 

 

 

ROZCIEŃCZANIE : 5 do 10% 

TEMPERATURA KĄPIELI : pokojowa do 80°C.  

CZAS KONTAKTU : 30 s do 1 minuty 

CIŚNIENIE : 20 à 60 barów. Dane te mają charakter orientacyjny i powinny być 

dokładnie omówione z przedstawicielem handlowym. 

ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA:  

• Temperatura min. przechowywania : -2°C 
• Temperatura maks. przechowywania : + 30°C 
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Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w zacienionym miejscu. Jeżeli 

produkt nie został zużyty w przeciągu 12 miesięcy od daty produkcji, ale 

przestrzegane były zalecane warunki przechowywania, jego termin ważności 

może zostać wydłużony. W tym przypadku należy się skonsultować z 

przedstawicielem handlowym. 

 

  

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

• Bezbarwna, przezroczysta ciecz  

• pH : 4 +/- 0,5 

• pH w 10 g/l : Nieznane 

• Gęstość w temperaturze 20° 
C : 1,3 +/- 0,05 g/cm3 

• Temperatura zamarzania: -3 
°C 

 

 

 

Unikać wszelkiego kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.  

Unikać rozlania lub rozpryśnięcia się produktu. 

W razie potrzeby zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu 

niebezpiecznego. 

 
Ważne: Niniejszy dokument powstał w oparciu o nasze doświadczenie związane z produktem. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za wszystkie poszczególne przypadki jego zastosowania. Biorąc pod uwagę szczególne właściwości 

każdego podłoża (zużycie, zmiana integralności i/lub właściwości, skład chemiczny, itd.) oraz by uniknąć ewentualnego 

zniszczenia powierzchni, na którą nakładany będzie produkt Scalp, niezbędne jest przeprowadzenie jego testu na niewielkiej 

powierzchni, zgodnie z procedurą nakładania, by upewnić się, że jego zastosowanie jest bezpieczne dla powierzchni. Produkt 

profesjonalny: niebezpieczny, należy przestrzegać ostrzeżeń dotyczących jego użycia. Należy nosić odzież ochronną oraz 

zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. 
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