
UWAGA: 
Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. 
Firma ONDO sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, 
ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem. 

 

Arkusz Danych Technicznych  
PULSAR Preparat  
Ochronny do Metali 
aerozol 
(wersja polska wrzesień 2018)  

 

OPIS PRODUKTU: 
PULSAR Preparat Ochronny do Metali to specjalistyczny, 
bezsilikonowy środek konserwujący przeznaczony do ochrony 
powierzchni metalowych przed korozją. Preparat zawiera 
specjalnie dobrane składniki, które zapewniają długotrwałą 
ochronę powierzchni i wypierają wodę. Lepkość produktu jest tak 
dobrana, aby po naniesieniu warstwy ochronnej nie spływała ona 
z powierzchni pionowych. Dzięki postaci aerozolowej nanoszenie 
nawet na skomplikowane powierzchnie jest łatwe i bardzo 
wydajne. Preparat został zabarwiony na kolor zielony w celu 
lepszej wizualizacji miejsc zabezpieczonych i takich, które mogły 
zostać pominięte w trakcie nanoszenia antykorozyjnej warstwy 
ochronnej. Przy stosowaniu preparatu do zabezpieczania form 
wtryskowych zostaje on samoczynnie usunięty po podgrzaniu 
formy. Można usunąć go również za pomocą zmywacza PULSAR 
EKO przed założeniem formy do maszyny. 
 

TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
PULSAR Preparat Ochronny do Metali w aerozolu, przeznaczony 
jest do zabezpieczania składowanych przez dłuższy czas 
elementów metalowych oraz do ochrony w transporcie takich 
materiałów jak: rury, liny stalowe, profile, blachy, narzędzia 
skrawające, podzespoły maszyn i urządzeń. Stosowany jest do 
zabezpieczania form wtryskowych w produkcji i przetwórstwie 
tworzyw sztucznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest 
użycie podobnych środków. Wypiera wodę i zabezpiecza 
powierzchnie antykorozyjnie. Jako preparat smarny rozdziela, 
konserwuje i smaruje współpracujące powierzchnie. Nadaje się do 
smarowania noży, gilotyn, transporterów, podajników itp., 
zabezpieczając powierzchnie przed korozją. 
 

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 
Postać: smar w aerozolu 
Kolor: zielony 
Gęstość g/cm3: 0,79 – 0,80  
Zapach: charakterystyczny 
Temperatura zapłonu: nie oznaczono 
Temperatura wrzenia (aerozol): nie oznaczono 
Trwałość w oryginalnym opakowaniu: 24 m-ce 
Palność:        po odparowaniu gazu nośnego słabo palna ciecz                          
Zakres temp. pracy: - 20°C do +90°C 
Rozpuszczalność: 
w wodzie:                        nie rozpuszczalny 
w rozpuszczalnikach organicznych:            rozpuszcza się 
 

WPŁYW NA EKOLOGIĘ: 
Nie rozpuszcza się w wodzie. Należy jednak unikać zrzutów do 
środowiska ponieważ jako lżejszy od wody gromadzi się na jej 
powierzchni. 
 

OPAKOWANIA:    
Pojemnik metalowy 400 ml aerozol.  

 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Zabezpieczanie powierzchni:  
Przed użyciem energicznie wstrząsać przez dłuższą chwilę 
pojemnikiem. Nie nanosić preparatu na powierzchnie żarzące się 
lub bardzo gorące. Powierzchnię zabezpieczaną oczyścić z brudu 
lub pozostałości innych preparatów najlepiej zmywaczem 
PULSAR EKO. Preparat Ochronny należy nanosić na 
powierzchnie z odległości 20–30 cm. Powierzchnie pokryć 
preparatem w formie nieprzerwanego filmu nie pozostawiając 
miejsc odsłoniętych. 
Usuwanie z powierzchni:  
Preparat Ochronny można usuwać za pomocą ściereczki lub 
ręcznika papierowego. Całkowicie z powierzchni można go 
usunąć za pomocą zmywacza PULSAR EKO. Jeżeli po zmyciu 
powierzchni powstaną zabielenia (czasami na powierzchniach 
chromowanych pozostają związki mydeł stanowiących zagęstniki 
preparatu) należy powierzchnię ponownie zwilżyć zmywaczem 
PULSAR EKO i wytrzeć do sucha czystą bawełnianą szmatką lub 
miękkim ręcznikiem papierowym. 
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed słońcem i temperaturą 
powyżej +50°C. Chronić przed dziećmi, trzymać z dala od 
otwartego ognia i od źródeł ciepła. Nie dziurawić i nie spalać po 
zużyciu. Pozostałe środki ostrożności jak dla pojemników 
ciśnieniowych (aerozole). Więcej informacji zawiera Karta 
Charakterystyki produktu. 
 

Kod produktu: 
 

KAAPOM400, EAN: 5905722161396 

 


