
TDS af dato: 03.02.2009 
 

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44 
 
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne  
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte. 

 
 

Moistureguard Green 
 
Fugtfortrængende korrosionsbeskyttelsesspray 

 
Produktbeskrivelse: ROCOL MOISTURE GUARD SPRAY giver en ultratynd blød film, der er særlig velegnet til midlertidig 
korrosionsbeskyttelse af metalemner, der opbevares indendørs. Beskyttelsestiden indendørs er 6-12 måneder, giver kortvarig 
korrosionsbeskyttelse udendørs. Ideel til beskyttelse af blanke metalemner, der under opbevaring kan blive udsat for fugt. 
 
ROCOL MOISTURE GUARD SPRAY giver en effektiv midlertidig korrosionsbeskyttelse, hvorefter emnerne kan håndteres uden at 
ødelægge beskyttelsesfilmen. 
 
ROCOL MOISTURE GUARD SPRAY anvendes i alle industrier til korrosionsbeskyttelse af: Forme, værktøjer, samlinger, elektronisk 
udstyr, tændingssystemer, kontaktorer og andet elektrisk udstyr. 
 
Fortrænger fugt - ideel til brug hvor fugt og kondensering er et problem. 
 
Egenskaber: 
• Giver effektiv indendørs korrosionsbeskyttelse 
• Fortrænger fugt, tørrer dele og elektrisk udstyr 
• Kræver ikke afrensning før montering el. færdiggørelse 
• Indeholder ubestandig grøn farve 
 
Anvendelse: Ryst spraydåsen godt og hold denne lodret, spray i en afstand af 15-30 cm. En påføring er normalt tilstrækkelig. 
Sørg for tilstrækkelig ventilation. Spray ikke mod åben ild eller glødende materialer. Før brug. Test forenelig med malede og 
coatede overflader samt plastik og gummi. 
 
 
Tekniske og fysiske data 
 
Filmtype:   Forholdsvis tør/fleksibel film. 
Farve:   Ubestandig grøn farve. 
Beskyttelse:   6-12 mdr. indendørs. Kort tid udendørs. 
Filmtykkelse:   Ca. 3-5 μm. 
Berøringstør:   Efter 15-30 min. 
Drivgas:   Butan/propan. 
Opløsningsmiddel:  Paraffinsk/naphtensk opl. middel. 
Opbevaring:  Beholder under tryk. Beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over + 

50°C. 
Varenummer/Forpakning:  63001000 - 400 ml. aerosoldåse 
 
Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Yderst brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder - 
Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.  
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DK-8600 Silkeborg 

Tlf.: +45 86 82 64 44 
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