
BRANOtect Basic (AIII)
Płyn antykorozyjny

Charakterystyka

BRANOtect Basic to środek zapobiegający korozji o rzadkiej konsystencji wykonany 
z rafinatów oleju mineralnego, destylatów ropy naftowej i dodatków antykorozyjnych. 
BRANOtect Basic nie zawiera ani silikonu, ani lanoliny. Produkt ten wyróżnia się 
swoją doskonałą płynnością, dobrymi właściwościami smarnymi oraz wysoką 
wypornością wilgotności.

BRANOtect Basic to wszechstronna pomoc w radzeniu sobie z częściami metalowymi. 
Środek ten odkłada się na wszystkich powierzchniach metalowych w postaci niezwykle 
cienkiej warstwy, która stanowi jednak bardzo skuteczne, tymczasowe zabezpieczenie
przed korozją. Warstwa preparatu pełznie wzdłuż górnych powierzchni metalowych, 
wypełniając pęknięcia, szczeliny i pory oraz wypierając osiadłą tam wilgoć.

BRANOtect Basic smaruje wszystkie metalowe powierzchnie ślizgowe i części ruchome.

Zastosowanie i dozowanie

BRANOtect Basic to środek antykorozyjny stosowany na czas transportu i przeznaczony 
do wszystkich powierzchni metalowych, produktów masowych, detali precyzyjnych, 
elementów konstrukcyjnych, maszyn, wyposażenia, narzędzi, narzędzi pomiarowych, 
przyrządów stykowych i wszelkich części ruchomych.

Stosowany jest też jako środek konserwujący pomiędzy niektórymi etapami pracy, na 
czas magazynowania elementów w trakcie procesu, na przykład procesu produkcji, w 
weekendy, święta lub na zakończenie danego etapu. Służy również jako środek 
pomocniczy podczas montażu w pracy.

Ze względu na swoją zdolność pełzania, BRANOtect Basic potrafi odrdzewić mocno 
zapiekłe śruby. Kolejne obszary zastosowania tego środka to gospodarstwo domowe 
oraz naprawa i konserwacja pojazdów.

BRANOtect Basic należy nakładać poprzez zanurzenie, malowanie lub natrysk. 
Po nałożeniu zostawić do odparowania na 1– 2 godziny. Nie nakładać na gorące części.

BRANOtect Basic powinien być stosowany w sposób opisany wyżej (pakowanie / 
zabezpieczenie pewnych rodzajów elementów metalowych). W przeciwnym razie 
producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

Zakres ochrony

BRANOtect Basic nadaje się do wszystkich metali.

Kompatybilność

 BRANOguard
Tymczasowe zabezpieczenie 
antykorozyjne dla przemysłu 
motoryzacyjnego oraz 
przemysłu budowy maszyn 
i obróbki metali.

BRANOpac
Solutions with System
(Rozwiązania z systemem)

Istnieje wybór pomiędzy 
trzema rozwiązaniami 
oferowanymi przez firmę 
Branopac: BRANOpac Basic, 
Premium lub Customized, w 
zależności od potrzeb.

Basic

BRANOtect Basic nie niszczy większości tworzyw sztucznych i lakierów. 
Zalecane jest badanie jego kompatybilności z bitumem i wyrobami gumowymi.



BRANOtect Basic (AIII)
Informacje o produkcie

BRANOpac GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 18-20
35423 Lich, Germany
Tel: +49 6404 9142-0
Fax: +49 6404 9142-700
E-Mail: info@branopac.com

Więcej informacji można znaleźć
na naszej stronie internetowej
www.branopac.com

Forma dostawy

Pojemniki 10, 20, 50 lub 200 litrów; 
puszki sprayu 400 ml.

Przechowywanie

Nie przechowywać w miejscu na-
rażonym na silne promieniowanie 
słoneczne. Pojemniki powinny być 
zawsze zamknięte.

Bezpieczeństwo użytkowania

Według zarządzenia dotyczącego 
substancji szkodliwych, BRANOtect 
jest preparatem niebezpiecznym. 
Jest on szkodliwy dla zdrowia. 
Połknięcie preparatu może spowo-
dować uszkodzenie płuc (R65). Nie 
wdychać jego wyziewów w postaci 
gazu / dymu / pary / aerozolu (S23). 
Chronić skórę przed kontaktem z 
nim (S24). W przypadku połknięcia, 
nie próbować wymiotować. Należy 
niezwłocznie zasięgnąć porady 
lekarza i pokazać opakowanie lub 
etykietę (S62). Dalsze informacje 
można znaleźć w karcie charakte-
rystyki produktu.

Usuwanie

Ze względu na to, że nałożony 
preparat BRANOtect Basic tworzy 
cienką powłokę, można go usuwać 
stosując normalne procedury czysz
czące i odtłuszczające, jeśli będzie 
to w ogóle konieczne.

Podane informacje są zgodne z 
aktualnym stanem wiedzy. Nie są one 
wiążące i mogą wymagać dostoso-
wania do lokalnych wymogów. Firma 
nie ponosi za nie odpowiedzialności. 
Prosimy o kontakt w przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości.

Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi recyklingu i unieszkodliwiania 
odpadów (Kreislaufwirtschafts-und Abfallgesetzes) oraz rozporządzeniami, które 
są stosowane wraz z nimi, zużyty preparat BRANOtect zalicza się do odpadów 
niebezpiecznych.

Może być dostarczany do odpowiednich zakładów i wykorzystywany w celach 
energetycznych lub utylizowany.

Utylizacja

Gęstość w temperaturze +20 °C:
Grubość powłoki:
Rodzaj powłoki:
Czas powstawania warstwy:
Wydajność:
Temperatura zapłonu:
Klasyfikacja zagrożenia (VbF):
Rozpuszczalnik bazowy:

0,81 g/cm³
około 2µm
oleista
około 2 godzin
około 180 m²/l
61°C
AIII
Specjalny gatunek benzyny
pozbawionej związków aromatycznych

Okres zabezpieczenia

Trwałość zabezpieczenia zależy od klimatu, poziomu zanieczyszczenia powietrza 
i stopnia zanieczyszczenia powierzchni metalu.
Podane niżej okresy należy traktować orientacyjnie:
- w odpowiednim opakowaniu, wewnątrz budynku
- w odpowiednim opakowaniu, na dworze
- na dworze, pod dachem

6 - 12 miesięcy
4 - 8 tygodni

Szczegóły techniczne

12 - 24 miesięcy

mailto:info@branopac.com
http://www.branopac.com

