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PHOSPHAT SUPER 
 

ΦΩΣΦΑΤΩΣΗ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ 

 
Περιγραφή 

 Το PHOSPHAT SUPER είναι ένα όξινο υγρό προϊόν το οποίο περιέχει διαλύτες, 

επιφανειακώς ενεργές ουσίες και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. 

 Το PHOSPHAT SUPER δημιουργεί στις επιφάνειες των σιδερένιων εξαρτημάτων  ένα 

αδιάλυτο υπόστρωμα μικροκρυσταλλικών κόκκων από φωσφορικά άλατα, χρώματος από 

ιριδίζον μπλε εως μπλε-καφέ. 

 Το αδιάλυτο υπόστρωμα που δημιουργείται πληρεί τις απαιτήσεις της Αμερικάνικης 

προδιαγραφής TT- C- 490 Type II. To πάχος του υποστρώματος κυμαίνεται από 35 - 80 

mg/ft
2
 (0,37 - 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 χρησιμοποιείται για την ταυτόχρονη απολίπανση και 

φωσφάτωση σιδερένιων εξαρτημάτων και γαλβανισμένων επιφανειών πριν την βαφή. Το 

υπόστρωμα του PHOSPHAT SUPER προστατεύει την επιφάνεια και αυξάνει την πρόσφυση 

του χρώματος. 

Τρόπος εφαρμογής 

 Το PHOSPHAT SUPER εφαρμόζεται με εμβάπτιση. 

 Η αναλογία του προϊόντος στο διάλυμα πρέπει να είναι 5 - 6% και η  θερμοκρασία 40 - 

60
0
C για 5 λεπτά ή 10-15% για 10 λεπτά τουλάχιστον σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

 Ο χρόνος επαφής εξαρτάται από το επιθυμητό αποτέλεσμα, την συγκέντρωση και την 

θερμοκρασία του διαλύματος, τους ρύπους και την γενική κατάσταση των αντικειμένων.  

 

Σημείωση : Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το τεχνικό δελτίο " 

ΦΩΣΦΑΤΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ". 

 

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. 

Γενικές πληροφορίες 

 Το λουτρό του διαλύματος PHOSPHAT SUPER πρέπει να αλλάζεται - ανάλογα με την 

χρήση του - κάθε 20 - 40 ημέρες και να καθαρίζεται η δεξαμενή από τα κατάλοιπα. 

 Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας είναι στην διάθεσή σας για την επίλυση 

των τεχνικών προβλημάτων σας. 

 

Συσκευασία 

 Το PHOSPHAT SUPER προσφέρεται σε πλαστικά δοχεία των 32 kg. 
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