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Vysoká vzlínavost.
Vaše výhoda:

   Optimální vzlínavost zaručuje 
vynikající proniknutí rzí a vysoký 
účinek při odstraňování koroze.

Obsahuje kapalné, vysoce účinné, 
organické molybdenové sloučeniny 
OMC2.
Vaše výhody:

   Na rozdíl od produktů, které obsa-
hují tuhá maziva jako např.  MOS2 
se OMC2 neusazuje, ale rovno-
měrně se rozprostře po ošetřované 
části.

   Snižuje tření.
   Výborný mazací účinek v důsledku 
vyhlazování kovových povrchů.

   Spoje zůstávají trvale namazány 
a ošetřeny.

Optimální ochrana proti korozi 
v důsledku přísady aditiva, které 
chrání kovový povrch před vznikem 
koroze.
Vaše výhoda:

   Dlouhodobě chrání kovový povrch  
před další tvorbou koroze.

Neobsahuje pryskyřici ani kyseliny.
Neobsahuje silikon.
Nechová se agresivně vůči gumě 
a umělým hmotám.

ROST OFF PLUS
Vysoce kvalitní odstraňovač koroze s mazacími vlastnostmi díky 
nové aditivní technologii (OMC2).

Použití:
Části určené k ošetření nastříkejte tímto 
produktem a nechte krátký čas půso-
bit. U silně zarezlých spojů postup 
opakujte a popřípadě dobu působení 
tohoto produktu prodlužte. 

Oblasti použití:
K uvolňování extrémně zarezlých a zoxi-
dovaných šroubových spojů u osobních 
a nákladních automobilů, zemědělských 
a stavebních strojů, agregátů a přístrojů.

Systém maziva :
 Olej     Tuk      Pasta      Suché mazivo      Ochrana proti korozi

Technické údaje:
 Báze Minerální olej
 Tuhé mazivo Aditivum OMC2 
 Barva Světle žlutá, transparentní
 Hustota při +20°C (účinná látka) 7,78 g/cm3

 Teplotní rozsah –10°C až +140°C
 Teplota vzplanutí účinné látky +200°C
 Základní olejová viskozita při +40°C  16,5 mm2/s

Oblasti plastického 
vyrovnání povrchu

∀ Větší hladkost povrchu na základě uzavření   
    kovového povrchu.
∀  Lepší olejový film.
∀  Nižší teplotní zatížení.
∀  Méně tření (až o 50% v oblasti smíšeného 

tření).
∀  Nižší úbytek substancí.
∀  Menší opotřebení.
∀  Delší doba životnosti.

Takto funguje technologie OMC2 :

Veškeré kovové povrchy zvětšené pod mikrosko-
pem mají drsný povrch a podléhají při tření neu-
stálému opotřebení a úbytku materiálu.Při provo-
zu podléhají součástky automobilových motorů a 
převodovek neustále tomuto opotřebení. Vysoce 
výkonné mazivo s technologií   OMC2  vyhlazuje 
kovové povrchy prostřednictvím termoplastického 
tekutého vyrovnání povrchu vlivem organického 
spojení.Tekuté vyrovnání povrchu je individuálně 
regulováno přiměřeně k aktuálnímu namáhání či 
zatížení kovového povrchu.

←← Původní povrch ←← Vyhlazený povrch

 Označení Obsah Obj. č. Bal. /ks.
 Sprej 300 ml 890 200 24
 Kanistr 5 l 890 300 1
 Kanistr 20 l 890 300 1 1
 Vypouštěcí kohout pro kanistr 5 l – 891 302 01 1
 Ruční tlaková dóza 1000 ml 891 503 00 1
 Ruční rozprašovač 500 ml 890 70 1
 Rozprašovací pistole – 890 8 1
 Sprej (dóza) REFILLO 400 ml 891 800 2 1
 Sprej (dóza) REFILLOMAT 400 ml 891 881 2 1
 Plnící stanice pro REFILLO – 891 800 1
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