MOLYDUVAL Tutela
Antikorozní prost•edky

1 Všeobecn• k ochran• proti korozi
Antikorozní prostøedky mají pøechodnì chránit kovové povrchy proti korozi
a korozí se rozumí snížení kvality kovového materiálu, k nìmuž došlo
chemickým nebo elektrochemickým pùsobením.
Podle DIN 50900 se rozlišují mimo jiné následující typy koroze:
·

Rovnomìrná povrchová koroze, pøi které je povrch poškozen rovnomìrnì

·

Pásová koroze, pøi které je povrch nerovnomìrnì silnì poškozen

·

Hluboká místní koroze, která nièí jen malé oblasti povrchu

·

Štìrbinová koroze, pøi které jsou napadeny malé oblasti povrchu ve tvaru štìrbin

2 P!í"iny vzniku koroze
Pøíèiny koroze mohou být rùzné:
Poznámka
·

vlhkost vzduchu

·

mùže nastat pøi relativní vlhkosti vzduchu > 40% a
pøi relativní vlhkosti vzduchu > 60% prudce stoupá

·

tvo•ení rosy

·

jako následek teplotních výkyvù ve spojení s
vysokou relativní vlhkostí vzduchu

·

mo•ské klima

·

napø. na lodích nebo v blízkosti moøe

·

zne!išt"ní vzduchu nebo
prost•edí

·

napø. SO2, soli a hygroskopický prach
chloridù, sulfidù, sulfátù a kyselin

·

vlhkost

·

napø. hygroskopickými látkami s vysokým obsahem
vody

·

pot na prstech a dlaních

·

na kovových povrchách rovnìž podporuje korozi

·

zbytky obráb"cích
prost•edk#, chladicích a mazacích látek

·

které byly použity k èištìní kovù (chladicí a mazací
prostøedky, pájecí prostøedky, moøidla atd.)

zbytky

MOLYDUVAL Tutela Fluide jsou vhodné k ochranì pøed korozí z tìchto rùzných pøíèin. Tvoøí ochrannou
vrstvu, která oddìluje kovové povrchy od agresivních médií, jako vlhkost, soli, kyseliny atd.
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3 MOLYDUVAL antikorozní prost•edky
MOLYDUVAL rozlišuje rùzné druhy antikorozních prostøedkù, které mohou být rozdìleny do následujících
tøíd:
MOLYDUVAL •ada

Typ filmu

Základní
kapalina

Tutela Fluid 1 ….

voskový film

rozpouštìdlo

Tutela Fluid 2 ….

film z tuhého maziva

rozpouštìdlo

Tutela Fluid 3 ….

olejový film

rozpouštìdlo

Tutela Fluid 4 ….

olejový film

minerální olej

Ferroxin ....

odstraòovaè rzi

rozpouštìdlo

No-Rost Fluide ….

odstraòovaè rzi s MoS2,
grafitem

rozpouštìdlo

Mnohé antikorozní prostøedky MOLYDUVAL se výraznì liší i v rámci tìchto tøíd. Nìkteré rozdíly jsou
napøíklad:
·

Doba ochrany: od nìkolika málo hodin až po øadu let, vždy podle produktu a s ním spojeným
ochranným filmem

·

Všechny typy jsou bez obsahu aromatických slou!enin, proto nejsou zdraví škodlivé pro osoby,
které s nimi musí pracovat

·

Èásteènì vytla!ují vodu, tzn. mohou jimi býti chránìny také vlhké èásti, voda je potom vytlaèena vnì z
kovového povrchu.

·

Mnohé mohou být odstranìny snadno, jiné pouze s rozpouštìdly nebo proudem páry. Èásteènì
nemusí být ochranné filmy pøed uvedením do provozu strojních souèástí vùbec odstraòovány, protože
mají výborný mazací úèinek.
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3.1 Antikorozní prost•edky s voskovým filmem

24

Tutela Fluid 1 W

18

9

X

X

X

X

Tutela Fluid 1 W+ 36

12

X

X

X

Tutela Fluid 1
WLV

18

9

X

X

Tutela Fluid 1 S

60

24

X

Tutela Fluid 1 S+

72

24

X

Tutela Fluid 1 DS

36

24

X

X

X vytlaèuje vodu, silný film

5

X

X

X

X slabý Film

X

50

X

X

X

X svìtle hnìdý, voskový

X

X

10

X

X

X

X svìtle hnìdý, voskový

X

X

X

40

X

X

X

X svìtle hnìdý, voskový

X

X

X

X

10

X

X

X

X èerný, obsahující bitumen

X

X

X

X

2-5

X

X

X

X èerný, obsahující bitumen

30

X

X

X

X spec. pro ocelová lana

X

X

X

meziop. obráb#ní kov!

X

ozubená kola

X

valivá ložiska

75

trubky, profily

nanášení poléváním

X

nanášení post"ikováním

X

nanášení má•ením

X

nanášení št#tcem

X

vydatnost m²/l

p"esné •ásti, m#"idla

48

konzervování stroj!

Tutela Fluid 11

železni•ní spojky

1

ocelová lana, dráty
kone•. konzervace ocelových
•ástí
dutiny, podvozky, automobily

3

plechy

ochranná doba NA VN"JŠÍ
STRAN" (m!síce)

Tutela Fluid 1

MOLYDUVAL

armatury

ochranná doba UVNIT• (m!síce)

MOLYDUVAL Tutela Fluide øady 1 vytváøejí voskový film. Produkty obsahují rozpouštìdlo, které se po
nanesení odpaøí a zanechá ochranný film ! Produkty se liší podle zpùsobu použití, podle zpùsobu jejich
nanášení (napø. máèením, postøikováním, nanášení štìtcem), liší se také tlouš•kou svého filmu a podílem
rozpouštìdla.

X

X

X

X

Øídké a vazké antikorozní prostøedky jako Tutela Fluid 1 a 11 s
penetraèními a voduvytlaèujícími vlastnostmi se hodí napø.
velice dobøe pro ochranu dutin, ochranu podvozkù a ochranu
pøed štìrkem u vozidel stejnì jako pro všeobecnou ochranu
pøístrojù, náøadí a strojù.

ostatní

Pozor :
Uvedené doby ochrany jsou doby odhadnuté èi dosažené pøi
urèitých zpùsobech použití. Tyto doby se mohou v pøípadì
jiných použití èi za jiných podmínek drasticky odlišovat.
Uvedené hodnoty mají proto sloužit jen jako pøibližné ukazatele,
aby byl zjednodušen Váš výbìr z naší palety produktù.
Skuteèné doby ochrany pøi urèitých zpùsobech použití a pøi
urèitých podmínkách musí být zjištìny vždy v praxi.

Tutela Fluid 1 W pøedstavuje klasickou dlouhodobou ochranu
pøed korozí ke konzervování èástí, které musí být uskladòovány
èi pøepravovány, napø. pøi venkovním skladování náøadí, strojù
a strojních souèástí a pøi pøepravì - W+ je hustší verze, WLV je øidší verze !

Tutela Fluid 1 DS je prostøedek na ošetøování ocelových lan, poskytuje dlouhodobou ochranu pøed korozí a má
vynikající mazací vlastnosti. Dobøe proniká, má výraznou smáèecí schopnost a schopnost teèení, pozdìji pevnì držící,
lehce voskový film.
Po nanesení ochranných prostøedkù se musí rozpouštìdlo odpaøit, aby byl vytvoøen potøebný
ochranný film. Tento proces schnutí mùže trvat podle typu použitého rozpouštìdla a tlouš•ky filmu až
nìkolik hodin. Èím tlustší film, tím déle trvá schnutí. Pokud by byl proces schnutí umìle urychlen,
mùže dojít k problémùm s pøilnavostí ochranného filmu na kovový povrch.

MOLYDUVAL Tutela Fluid 11 je

k dostání i jako spray : MOLYDUVAL Tutela 11 Spray
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3.2 Antikorozní prost•edky s filmem z tuhého maziva
MOLYDUVAL Tutela Fluide øady 2 tvoøí film z tuhého maziva. Produkty obsahují rozpouštìdlo, které se po
nanesení odpaøí a zanechá ochranný film !

valivá ložiska

ozubená kola

meziop. obráb!ní kov$

nanášení št!tcem

nanášení má#ením

nanášení post%ikováním

X

X 125 X

X

X

Tutela Fluid 22 3

2

X

X

X

X

X

X 100 X

X

X

odolný vùèi
X kyselinám, tlustší
film
X tenèí film

Tutela Fluid 29 6

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X tlustší film

X

X

X

X

50

X

nanášení poléváním

p%esné #ásti, m!%idla

X

vydatnost m²/l

konzervování stroj$

X

trubky, profily

železni#ní spojky

X

dutiny, podvozky, automobily

X

ocelová lana, dráty

3

Tutela Fluid 2

plechy

ochranná doba VN" (m!síce)

6

MOLYDUVAL

armatury

ochranná doba UVNIT• (m!síce)

kone#ná konzervace ocelových #ástí

Produkty se liší podle zpùsobu použití, podle zpùsobu jejich nanášení (napø. máèením, postøikováním,
nanášení štìtcem), liší se také tlouš•kou svého filmu a podílem rozpouštìdla.

ostatní

Pozor :
Uvedené doby ochrany jsou doby odhadnuté èi dosažené pøi
urèitých zpùsobech použití. Tyto doby se mohou v pøípadì
jiných použití èi za jiných podmínek drasticky odlišovat.
Uvedené hodnoty mají proto sloužit jen jako pøibližné ukazatele,
aby byl zjednodušen Váš výbìr z naší palety produktù.
Skuteèné doby ochrany pøi urèitých zpùsobech použití a pøi
urèitých podmínkách musí být zjištìny vždy v praxi.

Po nanesení ochranných prostøedkù se musí
rozpouštìdlo odpaøit, aby byl vytvoøen film z
tuhého maziva. Tento proces schnutí mùže trvat
podle typu použitého rozpouštìdla a podle
tlouš•ky filmu až nìkolik hodin. Èím tlustší film, tím
déle trvá schnutí. U velice tenkých a mìkkých
ochranných filmù se musí dávat pozor na bod
skrápnutí, protože pøi pøíliš vysokých teplotách
povrchu existuje nebezpeèí, že se ochranný film
ztratí. Pozor: Protože antikorozní prost•edky obsahující rozpoušt!dla jsou "asto snadno
vzn!tlivé, smí být používány z d•vod• bezpe"nosti práce pouze v uzav•ených za•ízeních.

MOLYDUVAL Tutela Fluid 22 je

k dostání i jako spray: MOLYDUVAL Tutela Spray
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3.3 Antikorozní prost•edky s olejovým filmem
MOLYDUVAL Tutela Fluide øady 3 a 4 tvoøí olejové filmy. Takové produkty mohou obsahovat rozpouštìdla,
mohou ale také být èistými oleji. Oleje s rozpouštìdlem mají tu výhodu, že po odpaøení rozpouštìdla mùže
zùstat tlustší viskózní olejový film, který je napø. o nìco více odolný proti vymývání.
Produkty se liší pøedevším ve viskozitì, pøilnavosti a podílu rozpouštìdla.

valivá ložiska

ozubená kola

meziop. obráb"ní kov%

nanášení št"tcem

nanášení má$ením

nanášení post•ikováním

X

X

X 150 X

X

X

tenký film

3

kurz

X

X

X

X

X

X

X 150 X

X

X

velice tenký film

3

kurz

X

X

X

X

X

X

X 150 X

X

X

voduvytlaèující

3

kurz

X

X

X

X

X

X

X 150 X

X

X

témìø suchý

6

kurz

X

60 X

X

X

biologicky
odbouratelný

X

X

Po nanesení ochranných prostøedkù se musí rozpouštìdlo
odpaøit, aby byl vytvoøen mastný film. Tento proces schnutí
mùže trvat podle typu použitého rozpouštìdla a podle tlouš•ky
filmu až nìkolik hodin. Protože antikorozní prost•edky
obsahující rozpoušt!dla jsou "asto snadno vzn!tlivé,
mohou být z d•vod• bezpe"nosti práce používány pouze v
uzav•ených za•ízeních.

MOLYDUVAL Tutela Fluid 33 je

nanášení poléváním

trubky, profily

X

vydatnost m²/l

konzervování stroj%

X

p•esné $ásti, m"•idla

železni$ní spojky

X

dutiny, podvozky, automobily

X

ocelová lana, dráty

kurz

plechy

6

armatury

ochranná doba VN# (m"síce)

Tutela Fluid
3
Tutela Fluid
32
Tutela Fluid
33
Tutela Fluid
34
Tutela Fluid
RT

ochranná doba UVNIT! (m"síce)

MOLYDUVAL

kone$ná konzervace ocelových $ástí

3.3.1 Obsahující rozpoušt!dla

ostatní

Pozor :
Uvedené doby ochrany jsou doby odhadnuté èi dosažené pøi
urèitých zpùsobech použití. Tyto doby se mohou v pøípadì
jiných použití èi za jiných podmínek drasticky odlišovat.
Uvedené hodnoty mají proto sloužit jen jako pøibližné ukazatele,
aby byl zjednodušen Váš výbìr z naší palety produktù.
Skuteèné doby ochrany pøi urèitých zpùsobech použití a pøi
urèitých podmínkách musí být zjištìny vždy v praxi.

k dostání i jako spray: MOLYDUVAL Tutela 33 Spray
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ozubená kola

meziop. obráb"ní kov%

nanášení št"tcem

nanášení má$ením

nanášení post•ikováním

X

X

X

X

X

X

22 6 krátká

X

X

X

X

X

X

X 40 X

X

X

32 6 krátká

X

X

X

X

X

X

X 40 X

X

X

Tutela Fluid
446

46 24 krátká

X

X

X

X

X

X

X

X 40 X

X

X

X

Tutela Fluid
47

100 24 krátká

X

X

X

X

X

X

X

X 40 X

X

X

X

46 12 krátká

X

X

X

X

X 40 X

X

X

X

460 24 krátká

X

X

X

X

X 10 X

X

X

X

22 12 krátká

X

40 X

X

X

X

ISO VG
Tutela Fluid
48
Tutela Fluid
49 FG
Tutela Fluid
RA

Kvalita ochranných filmù èistých antikorozních olejù bez obsahu
rozpouštìdla je nižší než kvalita produktù obsahujících rozpouštìdla.
Je dosahována pøevážnì pøidávanými, chemicky pùsobícími aditivy.
Protože antikorozní oleje jsou kvalitativnì dobré mazací oleje, jsou
èasto používány k ochranì proti korozi v uzavøených zaøízeních
(napø. motorech atd.)

MOLYDUVAL Tutela Fluid 47 je
MOLYDUVAL Tutela 47 Spray

X

X

nanášení poléváním

valivá ložiska

X

vydatnost m²/l

trubky, profily

X

p•esné $ásti, m"•idla

konzervování stroj%

X

ocelová lana, dráty

X

Tutela Fluid
410
Tutela Fluid
422
Tutela Fluid
432

plechy

10 24 krátká

MOLYDUVAL

armatury

železni$ní spojky

dutiny, podvozky, automobily

kone$ná konzervace ocelových $ástí

ochranná doba VN# (m"síce)

ochranná doba UVNIT! (m"síce)

3.3.2 Antikorozní oleje

ostatní

silná aditivace
standardní
antikorozní olej
standardní
antikorozní olej
odolný vùèi
kyselinám, silnì
pøilnavý
odolný vùèi
kyselinám, silnì
pøilnavý
smývatelný vodou
Food-Grade, silnì
pøilnavý, èistý
biologicky
odbouratelný

Pozor :
Uvedené doby ochrany jsou doby odhadnuté èi dosažené pøi
urèitých zpùsobech použití. Tyto doby se mohou v pøípadì
jiných použití èi za jiných podmínek drasticky odlišovat.
Uvedené hodnoty mají proto sloužit jen jako pøibližné ukazatele,
aby byl zjednodušen Váš výbìr z naší palety produktù.
Skuteèné doby ochrany pøi urèitých zpùsobech použití a pøi
urèitých podmínkách musí být zjištìny vždy v praxi.

k dostání i jako spray:

MOLYDUVAL Tutela Fluid 49 Food Grade je

k dostání i jako spray: MOLYDUVAL Biolube H Spray
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4 Nanášení antikorozních prost•edk•
4.1 Pøedúprava a èištìní
Bohužel nelze jednotnì øíci, jak peèlivì musí býti kovové èásti pøed použitím vyèištìny. Peèlivá pøedúprava a
vyèištìní je u nìkolika produktù nezbytným pøedpokladem, aby použité antikorozní prostøedky mohly
úèinkovat, u jiných produktù mùže na kovovém povrchu zùstat napø. voda, protože je pøípravkem vytlaèena.

4.2 Zpùsoby nanášení
následuje

5 Rozpoušt!dla rzi
MOLYDUVAL nabízí celou øadu rozpouštìdel rzi, které poskytují rovnìž ochranu proti korozi pøi skladování
uvnitø, napø.

MOLYDUVAL

Popis

Použití

Ferroxin

Svìtle zabarvený antikorozní prostøedek a
prostøedek na rozpouštìní rzi - na odstraòování
rzi, mazání a konzervování èástí strojù, náøadí a
mnoho jiného. Vytlaèuje vodu, má dobré teèení a
poskytuje ochranu proti korozi.

·

Technická data

také jako
MOLYDUVAL Ferroxin Spray

také jako
MOLYDUVAL Ferroxin CO Spray
s nehoølavým hnacím plynem
CO2

Ferroxin MO

Jako výše uvedený, avšak s obsahem MoS2 k
vylepšení kluzných vlastností.

·

Ferroxin T

Jako výše uvedený, avšak s obsahem PTFE k
vylepšení kluzných vlastností.

· textilní stroje

také jako
MOLYDUVAL Ferroxin T Spray

No-Rost
Fluid

Víceúèelová úèinná látka s MoS2. Vytváøí
Dewatering Effekt (rozkládá vrstvy vody), rychlé
uvolòování rzi, ochranu proti korozi na kovových
èástech a kluzných plochách, podporu kluzu díky
pevným mazivùm ve filmu, schopnost teèení.
Proniká do úzkých trhlin a štìrbin.

·

také jako
MOLYDUVAL No-Rost Spray
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