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PHOSPHAT SUPER - S 

 

ΦΩΣΦΑΤΩΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ 

 

Περιγραφή 

 Το PHOSPHAT SUPER-S είναι ένα ειδικό υγρό προϊόν το οποίο περιέχει 

διαλύτες, επιφανειακώς ενεργές ουσίες και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. 

 Το PHOSPHAT SUPER-S δηµιουργεί στις επιφάνειες των σιδερένιων 

εξαρτηµάτων ένα αδιάλυτο υπόστρωµα µικροκρυσταλλικών κόκκων από φωσφορικά 

άλατα, χρώµατος από ιριδίζον µπλε έως µπλε-καφέ. 

Το αδιάλυτο υπόστρωµα που δηµιουργείται πληρεί τις απαιτήσεις της Αµερικάνικης 

προδιαγραφής TT- C- 490 Type II. To πάχος του υποστρώµατος είναι µεγαλύτερο 

από 80 mg/ft
2
 (0,86 gr/m

2
). 

H επικαλυπτική του ικανότητα είναι 70 - 100 m
2
 σιδήρου ανά κιλό υλικού (αναλόγως 

των ρύπων και του είδους της λαµαρίνας). 

 

Χρήσεις 

 Το PHOSPHAT SUPER-S χρησιµοποιείται για την ταυτόχρονη απολίπανση 

και φωσφάτωση σιδερένιων εξαρτηµάτων πριν την βαφή. Το υπόστρωµα του 

PHOSPHAT SUPER-S προστατεύει την επιφάνεια και αυξάνει την πρόσφυση του 

χρώµατος. 

 

Τρόπος εφαρµογής 

 Το PHOSPHAT SUPER-S εφαρµόζεται µε ψεκασµό. 

Η αναλογία του προϊόντος στο διάλυµα εξαρτάται από την ταχύτητα της αλυσίδας, 

από την θερµοκρασία του διαλύµατος καθώς και από τους ρύπους του µετάλλου. 

Συνήθως η περιεκτικότητα πρέπει να είναι : 

 α) 4 % για θερµοκρασία 25-30 
o
C και χρόνος ψεκασµού 2-3 λεπτά. 

 β) 3 % για θερµοκρασία 30-40 
o
C και χρόνο ψεκασµού 2-3 λεπτά. 

 γ) 2 % για θερµοκρασία 40-45 
o
C και χρόνο ψεκασµού 1,5-2 λεπτά. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Εµφάνιση : Υγρό δύο στιβάδων. 

 Ειδικό βάρος : 1,29 + 0,02 

 ∆ιαβρωτικότητα : ∆εν επηρεάζει τα µέταλλα. 

 pH (2 % διαλ.) : 3,2 + 0,2 

 

Προφυλάξεις 

 Αποφεύγεται την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Σε περίπτωση προσβολής 

ξεπλύνατε µε άφθονο νερό. Συνιστάται η χρήση προστατευτικών µέσων όπως γάντια, 

µπότες, γυαλιά κ.λ.π. 

Συσκευασία 

 Το PHOSPHAT SUPER-S προσφέρεται σε πλαστικά δοχεία των 33 kg. 

 

 

 


