
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 Wypieracz Wilgoci 
(wersja polska wrzesień 2018) 

 

OPIS PRODUKTU: 
PULSAR WYPIERACZ WILGOCI - jest aerozolem 
ochronnym, antykorozyjnym oraz wypierającym wodę. Jest 
również mieszanką, która zawiera złożone związki 
chemiczne, pochodne ropy naftowej i lanolinę, która jest 
doskonałym środkiem ochronnym i smarującym. 
Skuteczność tego produktu w wypieraniu wody osiągnięta 
została poprzez zastosowanie kationowych i niejonowych 
środków powierzchniowo czynnych, które mają większe 
powinowactwo do powierzchni metalowych i niemetalowych, 
niż woda. Preparat zastosowany na powierzchniach 
pokrytych wodą, czy wilgocią, wpełza pod wodę, aby 
stworzyć film ochronny, który efektywnie zabezpiecza przed 
słoną i słodką wodą. Powstały film olejowy jest dobrym 
izolatorem i zabezpiecza powierzchnię przed przebiciami. 
 

TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
PULSAR WYPIERACZ WILGOCI posiada niezliczone 
zastosowania takie jak: skuteczne rozpraszanie wody; 
wysuszanie; ma również zastosowanie we wszystkich 
systemach elektrycznych; penetruje, czyści. Smaruje oraz 
chroni wszystkie metalowe części przed korozją łącznie 
z częściami składowanymi przez dłuższy czas, pokrywając 
powierzchnię lekkim olejowym filmem. Przeznaczony jest do 
czyszczenia i zabezpieczania elektrycznych silników 
krokowych, mechanizmów precyzyjnych i elektroniki. Chroni 
kable wysokiego napięcia i kopułki zapłonowe przed 
przebiciem. Poprawia rozruch pojazdów i silników maszyn 
w wilgotnych i mroźnych warunkach. Nie przyciąga kurzu, 
naoliwia sprzęt biurowy (np.: drukarki, maszyny do pisania, 
kserokopiarki); chroni też sprzęt rolniczy (np.: sprzęt do 
uprawy ziemi, który może być nieużywany przez dłuższy 
czas np.: pługi, kombajny, narzędzia rolnicze i ogrodnicze); 
zabezpiecza urządzenia zapłonowe i układy elektryczne 
w motoryzacji, penetruje i naoliwia zamki, zawiasy, 
przeguby, sprężyny i mechanizmy trudno dostępne; 
rozluźnia skorodowane połączenia gwintowe, takie jak 
łączniki, śruby, nakrętki. Kiedy mokre części zostają pokryte 
PULSAR WYPIERACZ WILGOCI woda rozprasza się 
i tworzy się jednolity pod względem grubości izolujący film 
olejowy. Preparat może być używany do zabezpieczania 
uszczelek przed zamarzaniem w okresie zimowym, 
a zabezpieczone zamki nie zamarzają w zimie. 
 

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 
Postać:  aerozol 
Kolor:  przezroczysty 
Grubość filmu:  ≈ 5 µm 
Temperatura zapłonu: > 50°C 
Gęstość: 0,95 g/cm3 przy 20°C 
Zakres temperatur pracy: -50°C do +200°C 

OPAKOWANIA: 
Pojemnik metalowy 400 ml aerozol. 
 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Dokładnie rozmieszać zawartość aerozolu energicznie 
potrząsając opakowaniem, rozpylać zawartość aerozolu 
z odległości 5 ÷ 10 cm. Można stosować przez spryskanie, 
malowanie, wcieranie i zanurzanie.  
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
PULSAR WYPIERACZ WILGOCI jest nieszkodliwy dla gum, 
plastików oraz powierzchni pomalowanych. Jest on również 
nietoksyczny, nie powodujący zabrudzeń materiału, a jego 
lanolinowy składnik sprawia, że jest on nieszkodliwy dla 
skóry. Jest nietoksyczny i fizjologicznie obojętny, 
bezsmakowy. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed 
słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Przy kontakcie 
z oczami przepłukiwać je czystą wodą. W szczególnych 
przypadkach wezwać lekarza. Więcej informacji zawiera 
Karta Charakterystyki produktu. 
 

Kod produktu: 
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