
Rust og korrosionsbeskyttelse

Anvendelse Produkt Fordele

Langtids 
korrosionsbeskyttelse af 
jern og stålemner efter 
bearbejdning

Alslip Serien
Pasta

Efterlade en tør og klæbefri  
beskyttelseshinde. Indeholder ikke 
mineralolier eller terpentin. Alslip  
serien leveres i forskellige  
viskositeter, som alle let kan påføres 
enten med sprøjte, rulle eller pensel. 
Leveres også som hvidpigmenteret.

Korttids transparant oliefri 
korrosions- 
beskyttelsesmiddel som 
enten anvendes alene 
eller i affedtningsmidler 
som additiv.

Teka Kor 20, 
Mildt alkalisk, oliefri produkt, som  
efterlader overflader beskyttet op til 6 
uger under halvtag.
Klæber ikke.

Efterlader maskiner og emner fri for
olie, samtidig med at evt. lækolier 
effektivt udskilles.  
Kan overmales, kræver ikke for 
affedtning.

Anvendes på stål, støbe-
jern kobber aluminium 
samt plast & komposit 
materialer.

Teka Kor 30-11  
Syntetisk rust beskytter som anven-
des på støbe og stål legeringer. Giver 
overflader beskyttelse op til 3 uger 
under halvtag

Anvendes hvor der kræves store  
væskemængder og højt tryk i  
bearbejdningsområdet

Alsidig vegetabil olie som 
efterlader overflader med 
en let olieagtig overflade.

Teka Kor MVO  
Oliefri produkt som anvendes  
ufortyndet.  
Giver en beskyttelse op til 6 måneder 
under halvtag

Erstatning for mineralolieprodukter. 
Produktet er fuld biologisk  
nedbrydelig.  
Påsmøres ved dypning, lavtryksprøjte 
eller med pensel.

Alsidig vegetabil olie
som efterlader overflader 
med en let olieagtig.

Teka Gard 507  
Anvendes ufortyndet

Høj virksomt, vandfortrængende.  
Udendørs oplagring (under halvtag).  
Konservering efter brandskader.  
Påsmøres ved dypning,  
lavtrykssprøjte eller med 
pensel. 

Tynd mineralolie baseret 
korrosionsbeskytter med 
et flammepunkt på 41 
grader.

DEWATOL 46 B
Anvendes ufortyndet, er vand 
fortrængende opløsningsmiddel  
baseret produkt som efterlader en 
olie film. Giver beskyttelse op til 2- 4 
uger

Høj virksomt, vandfortrængende. 
Udendørs oplagring (under halvtag). 
Konservering efter brandskader.  
Påsmøres ved dypning, 
lavtryks-sprøjte eller med pensel.

Mineralolie baseret 
korrosionsbeskytter med 
et flammepunkt på 61 
grader.

DEWATOL 120
Anvendes ufortyndet, er vand- 
fortrængende opløsningsmiddel  
baseret produkt som efterlader en 
olie film. Giver beskyttelse op til 8  
måneder under halvtag

Høj virksomt, vandfortrængende. 
Udendørs oplagring  
(under halvtag). 
Påføres ved dypning eller med 
sprøjte.
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