
BRANOfluids jsou kapalné prostředky na ochranu proti korozi, které jsou vysoce 
účinné při vytěsňování dutých profilů a jako povrchový ochranný film. Vyznačují se 
vynikajícím vzlínáním, mazacím účinkem a vytěsňováním vlhkosti ze spár, drážek a pórů.

BRANOtect FBRANOtect AIII
– tekutý antikorozní prostředek na bázi uhlovodíků s níz-
kou viskozitou, bez rozpouštědel.

VÝHODY BRANOtec F
• vhodný pro železo (ocel, litina) a barevné kovy (měď, 

mosaz, bronz)
• jako dočasná konzervace
• s vhodným obalem i pro přepravu v rámci Evropy

DOBA OCHRANY BRANOtec F
Je závislá na klimatu, stupni znečištění ovzduší, čistotě 
kovové plochy.
Orientačně platí:
• ve vhodném vnějším obalu, v interiéru: 4 – 6 měsíců
• bez vnějšího obalu, v interiéru: 3 – 5 měsíců

APLIKACE
Nanáší se ponořením, nátěrem nebo 
postřikováním. Nechat 1-2 h odpařo-
vat. Nenanášet na horké díly.

POUŽITÍ 
Vhodný pro konzervaci všech ko-
vových dílů a  součástek proti korozi 
na delší období, např. při výrobě zbo-
ží do  zásoby, skladování náhradních 
dílů, dlouhé přepravní trasy a  různé 
klimatické zóny a  skladování nebo 
jako pomoc při montáži na pracovišti.
Průmyslové použití: Ochrana všech 
pevných i pohyblivých kovových částí, 
pro údržbu a ochranu nástrojů a stro-
jů. Pro měřidla, šrouby, klouby, zámky 
atd. Preventivní použití na  ochranu 
spínacích kontaktů a  konektorů. Pro 
údržbu střelných zbraní. Testováno 
DEVA. Díky své schopnosti tečení 
uvolňuje také pevně usazené šrouby.
Domácnost: Pro údržbu automobilů, 
jízdních kol, mopedů, motocyklů, se-
kaček na trávu, domácích spotřebičů, 
apod.

ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ
Odstranění ochranné vrstvy obvykle 
není nutné před dalším mechanickým 
zpracováním, jako je vrtání, frézování, 
soustružení atd. díky tenké tloušť-
ce filmu. Odstranění je možné všemi 
obvyklými čistícími a  odmašťovacími 
metodami. Před povrchovou úpra-
vou jako je galvanické pokovování, 
lakování apod. musí být BRANOtect 
z povrchu odstraněn. K tomuto účelu 
jsou vhodné všechny metody obvyk-
lé v  kovoprůmyslu podle specifikací 
a požadavků zamýšleného procesu.

SNÁŠENLIVOST
Nenarušuje plasty ani laky. U  výrob-
ků z bitumenů a pryže je doporučená 
zkouška snášenlivosti. Přírodní kau-
čuk může při delším kontaktu zvětšit 
svůj objem.

BALENÍ
Nádoba o objemu 10, 20, 50 a 200 litrů, 
(BRANOtect AIII i ve 400ml spreji)

SKLADOVÁNÍ
Neskladujte na přímém slunci, udržuj-
te nádoby vždy uzavřené.

BEZPEČNOST
BRANOtect AIII je nebezpečný přípra-
vek podle vyhlášky o  nebezpečných 
látkách.
BRANOtect F není nebezpečným 
přípravkem ve smyslu nařízení o ne-
bezpečných látkách. Další informace 
naleznete v bezpečnostních listech.

LIKVIDACE
Jedná se o  nebezpečný odpad ve 
smyslu zákona o nakládání s odpady.

– tekutý antikorozní prostředek z rafinátů minerálních olejů, 
petrolejových destilátů a antikorozních přísad; neobsahuje 
ani silikon ani tuk z ovčí vlny. 

VÝHODY BRANOtec AIII
• na kovových plochách vytváří mimořádně tenký, 

ale vysoce účinný dočasný ochranný film
• vhodný pro všechny druhy kovů

DOBA OCHRANY BRANOtec AIII
Je závislá na klimatu, stupni znečištění ovzduší, čistotě 
kovové plochy.
Orientačně platí: 
• ve vhodném obalu: uvnitř místnosti 12 – 24 měsíců, 

 venku: 6 – 12 měsíců
• volně ložený venku pod přístřeškem: 4 – 8 týdnů
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RUST REVENGE – ODSTRAŇOVAČ KOROZE
Představuje bezpečné řešení častých problémů s korozí např. při trans-
portu strojů, zejména kovových součástek. Využití v kovozpracujícím, 
automobilovém, vojenském průmyslu pro např. motory, turbíny, nářadí, 
konstrukce, apod.

VÝHODY
• jednoduchá aplikace namáčením nebo ponořením
• jeden galon odstraní až 136 kilogramů středně zrezivělé oceli
• je připravený k okamžitému použití (bez ředění)
• odstranění koroze už od 5 min. bez narušení struktury kovů

BALENÍ

APLIKACE
• Ošetřované části nejprve zbavte zbytků oleje a nečistot a po opláchnutí úplně ponořte 

do přípravku RUST REVENGE a nechejte působit. Délka namáčení se liší podle rozsahu koroze.
• Lehká povrchová rez bude vyžadovat 5-30 min. namáčení, průměrná až 4 hodiny. Hluboce 

zrezivělé části mohou vyžadovat namáčení až několik hodin. 

RUST REVENGE má neutrální pH, které zajišťuje šetrné odstranění koroze bez narušení 
struktury kovů.
Ideální teplota přípravku pro efektivní odstranění koroze je 15°C a více.

ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ
Po aplikaci, před dalším zpracováním (např. ochranným nátěrem), opláchněte díly vodou 
s mýdlem a osušte.

SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte na suchém místě mimo přímé sluneční záření při teplotě -10°C až 35°C.

BEZPEČNOST
RUST REVENGE je na bázi vody a je bezpečný pro životní prostřední . 

RUST REVENGE
ODSTRAŇOVAČ KOROZE

BARVA KONZISTENCE POUŽITÍ BALENÍ
PO GALÓNECH

HMOTNOST
1 GALÓNU

TEPLOTA
VZNÍCENÍ pH VŮNĚ

bezbarvý
světležlutý

tekutý vodní
roztok

namočením/
ponořením

1 galón (3,8 l)

8,5 lbs
(3,9 kg)

N/A 6.0– 7.0 nepatrná
5 galónů (18,9 l)

55 galónů (208 l)

330 galónů (1249 l)


