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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 06.10.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 12/03/09/2020.  

VOSK VE SPREJI 
Wax Coating 

POPIS Extrémně přilnavý antikorozní přípravek s obsahem moderních účinných látek na 
voskové bázi. Pevně přichycený, trvale plastický a transparentní ochranný film po-
skytuje výbornou dlouhodobou ochranu pro vnitřní i venkovní skladování. 
Ochranný film je odolný vůči slané vodě a korozivním vlivům. Tenký povlak nevy-
tváří žádné omezení pro následné svařovací práce takto ošetřeného materiálu. 

VLASTNOSTI - vynikající odolnost vůči slané vodě 
 - excelentní ochrana proti korozi 

- použitelný pro vnitřní i venkovní skladování 
- výborná dlouhodobá ochrana 

 - transparentní, silně přilnavý a vodě odolávající ochranný film 

TECHNICKÁ DATA Báze : vosk, rozpouštědla 
Barva / vzhled : světle hnědá 
Hnací plyn : propan, butan 
Tloušťka vrstvy : 15 – 50 µm 

 Forma : aerosol, kapalina 
 Zápach : charakteristický 
 Bod vzplanutí : -60  °C 

OBLAST POUŽITÍ  Pro vnitřní i venkovní skladování, přepravu a zasílání strojů a kovových součástek.  

ZPŮSOB POUŽITÍ Před použitím dózu důkladně protřepat a vosk nastříkat na čistou a suchou ošet-
řovanou plochu. Podle okolních podmínek zvolit tloušťku vrstvy vosku 15 – 50 µm. 
Pro zvýšení antikorozní ochrany nanést vosk ve více vrstvách. Obsah dózy by měl 
mít při aplikaci pokojovou teplotu. Při stříkání vosku v uzavřených prostorách je 
potřeba zabezpečit dostatečné větrání. Po použití je potřeba pročistit ventil dózy 
(držet přitom dózu dnem vzhůru) tak, až z něj uniká jenom čistý hnací plyn. 

POZNÁMKA Pro odstranění voskové vrstvy je možno použít LIQUI MOLY Čistič motorového 
prostoru (obj. č. 3326). Pokyny pro aplikaci čističe jsou uvedeny v jeho produktové 
informaci. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 300 ml aerosolová dóza Obj. č. 3311 D-GB-E-P 
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