
      PASSIVAL 110 l 

PASYWATOR ODTŁUSZCZAJĄCY I ŚRODEK DO TYMCZASOWEJ 

OCHRONY STALI I ŻELIWA 

 

 

OPAKOWANIE: 

• Przezroczyste pojemniki IBC o 

pojemności 1000 l, HDPE z atestem UN 

/ napełnione do 1240 kg 

• Ciemnoniebieskie beczki o pojemności 

200 l, HDPE z atestem UN / napełnione 

do 240 kg 

• Ciemnoniebieskie kanistry o 

pojemności 20 l, HDPE z atestem UN / 

napełnione do 25 kg 

 

 

 

 

 

PASSIVAL 110 l to produkt specjalnie przeznaczony do odtłuszczania, 

pasywacji i ochrony elementów ze stali i żeliwa między innymi pracami. 

Środka PASSIVAL 110 l używa się przez zanurzenie, rozpylenie lub przy 

pomocy urządzenia na wysokie ciśnienie. 

 

 

 

UŻYCIE PRZEZ ZANURZENIE:  

Temperatura: 20 do 90°C 

Czas: kilka minut. 

Stężenie do użycia: 5 do 20% w wodzie 

Uwaga: Nie spłukiwać elementów wodą. 

UŻYCIE PRZEZ ROZPYLENIE: 

Temperatura: 20 do 90°C 

Stężenie: od 5 do 20% 

Uwaga: w przypadku stosowania na żeliwie zaleca się pracę z roztworem o 

stężeniu od 1 do 5%. 

PRZECHOWYWANIE:  

• Min. temperatura przechowywania: +10°C 

• Maks. temperatura przechowywania: +25°C 
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Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej w 

pomieszczeniach, chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi i 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  

 

Jeśli produkt nie zostanie zużyty w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji, lecz 

przestrzegano warunków przechowywania, można przedłużyć jego datę 

ważności. W takim przypadku należy się skontaktować z naszym działem 

handlowym. 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

• Klarowny, żółto-brązowy płyn 

• Gęstość w temperaturze 20°C: 1,2 
+/- 0,05 g/cm3 

• Czyste pH: 14 

• Niewrażliwy na działanie 
mrozu 

 

 

 

Bezwzględnie unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi. Przenosić 

unikając rozchlapywania. By dowiedzieć się, jak stosować produkt bez 

ryzyka, należy zapoznać się z jego kartą charakterystyki. 

 
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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