
Geveguard 613 
 

 

Transparent transport- och lagringsskydd 

 

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten 
och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss. 

 
 

 Allmänt 
 
Geveguard 613 är en speciellt anpassad 
blandning av vaxer i en lösning av alifatisk 
nafta. Vaxblandningen har egenskaper som 
ger mycket god vidhäftning och korrosions-
skyddande egenskaper. Eftersom Geveguard 
613 är transparent är det i vissa fall möjligt att 
hoppa över borttagningen av produkten efter 
transport eller lagring.  
Inverkan på målade ytor är liten, men bör 
testas i varje applikation. 
 
 Användningsområde 
 
Geveguard 613 är en transparent vax- 
blandning i lösningsmedel, avsedd att 
användas för industriellt transportskydd och 
lagringsskydd. Materialet är passande där 
skyddsegenskaper önskas i kombination med 
krav på kortare torktid och icke aromatiskt 
innehåll. 
 

 Applicering 
 
Ytor som är avsedda att behandlas skall vara 
torra, rena och fria från rost, fett och olja. 
Applicera med högtrycksutrustning 1: 26 > 
med ett matningstryck på 3-5 bar. Produkten 
kan även appliceras med luftinblandning 
(airmix) 1:3 eller spraypistol. Geveguard 613 
kan användas utan spädning. Torkningstiden 
är beroende på temperatur, luftcirkulation och 
fuktighet. I sprutbox med relativt hög luft-
cirkulation, är torktiden ca 10 min till torr yta, 
vid + 20° C och 50% RH. Vid lägre luft-
cirkulation är torktiden ca 15-25 min.  
Längre lagringstid än 6 månader eller lagring 
vid för låga temperaturer kan orsaka ökad 
viskositet, vilket kan inverka vid applicering 
och medföra en ojämn materialfördelning. 
 
 Förpackning 
 
44500408 / 20-lit burk 
44500721 / 208-lit fat 

 Tekniska data 
Kulör: Transparent 
Konsistens: Flytande 
Filmtyp: Vax, ej klibbig  
Densitet: 770 ± 20 kg /m³ 
Torrhalt: 13 ± 3 % 
Lösningsmedel: Lacknafta 
Filmtjocklek: 25-200 µm våt film/ 3-23 µm torr 
Temperatur vid applicering: 15 - 25° C 
Avtvättbar med: Renox avfettningsmedel eller lacknafta 
Materialåtgång: 0,025 - 0,2 lit/m² 
Lagringsförhållanden: 5 - 30° C 
Lagringstid: 6 månader  
 

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.   
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