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RR - 2322 
Περιγραφή 

 Το RR - 2322 είναι ένα παχύρρευστο υγρό προϊόν με βάση το φωσφορικό οξύ, το 

οποίο πληρεί τις απαιτήσεις των Αμερικάνικων προδιαγραφών MIL-C- 38334 TYPE I, 

class 1 και AMS - 1640. 
 

Χρήσεις 

 Το RR - 2322 χρησιμοποιείται για την αφαίρεση οξειδίων και διαβρώσεων από τις 

αλουμινένιες επιφάνειες των αεροσκαφών πριν την βαφή ή πριν την κατεργασία με 

alodine. Δεν επηρεάζει τα μέταλλα, εκτός των μαγνησίου και των χαλύβων υψηλής 

αντοχής,δεν προσβάλλει τις βαμμένες επιφάνειες και τα ακρυλικά μέρη των 

αεροσκαφών. 
 

Τρόπος εφαρμογής 

 To RR - 2322 εφαρμόζεται με spray,πινέλλο ή εμβάπτιση και χρησιμοποιείται 

αραιωμένο σε νερό σε αναλογία 1 προς 1. 

Αφήνουμε το υλικό να δράσει επί της επιφανείας για 5 - 15 λεπτά ανάλογα του βαθμού 

διάβρωσης και την θερμοκρασία. Ακολουθεί τρίψιμο με βούρτσα και ξέπλυμα με νερό 

υπό πίεση. 

Το υλικό δεν πρέπει να στεγνώσει επάνω στην επιφάνεια. 

Το RR - 2322 αφαιρεί την ανοδείωση του αλουμινίου αν εφαρμοσθεί πυκνό. Για 

ελαφρές οξειδώσεις και για να μην προσβληθεί η ανοδείωση συνιστάται η αραίωσή του 

σε νερό σε αναλογία 1:4 ή και περισσότερο. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Εμφάνιση : Παχύρευστο, άχρωμο υγρό. 

 Σημείο ανάφλεξης : Αφλεκτο 

 Διαβρωτικότητα : Επηρεάζει μόνο το μαγνήσιο και τους χάλυβες 

 υψηλής αντοχής. 

Γενικές πληροφορίες 

 Οι αντλίες και όλα τα μηχανικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή 

του RR - 2322 πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να φέρουν πλαστική επένδυση. 

 Αν οι επιφάνειες των αεροσκαφών είναι πολύ λερωμένες (λάδια,γράσσα κ.λ.π.) 

συνιστάται η χρήση ειδικών απολιπαντικών πριν το RR - 2322. 

 Με την πάροδο του χρόνου το ιξώδες του υλικού ελαττώνεται. 

 

Προφυλάξεις 

 Το RR - 2322 περιέχει όξινα συστατικά γι αυτό πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με 

τα χέρια και ειδικά με τα μάτια. 

Συνιστάται η χρήση προστατευτικών μέσων όπως γάντια, μπότες, μάσκες κ.λ.π. 


