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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 
 
Mercasol 1 är ett tunt lösningsmedelsburet 
rostskyddsmedel baserat på vax, sulfonat 
och olja. Produkten är högpenetrerande och 
har goda korrosionsskyddande egenskaper 
även under längre perioder. Vaxet bildar en 
brun fet, fuktskyddande film. Mercasol 1 har 
genom jämnförande test med liknande 
produkter på marknaden blivit godkänd för 
användning hos en majoritet av olika 
bilmärken. 
Produkten är godkänd enligt SS 18 65 11 och 
innehåller till stor del återvinningsbara 
råmaterial.  
 
 Användningsområde 
 
Mercasol 1 används vid behandling av 
hålrum och spalter, där man önskar bästa 
möjliga inträngning i skarvar och 
plåtomvikningar. Produkten kan även 
användas som primer på öppna ytor i 
kombination med underredes skyddande 
Mercasol 3 och 3AL.  
 

 Applicering 
 
Området som ska behandlas bör rengöras 
och vara fri från rost, smuts och olja.  
Mercasol 1 kan appliceras med en 
spraypistol med tillhörande slang.   
Vi rekommenderar att applicering sker 
inomhus under temperatur från +15 till 
+25°C. Torktiden är beroende av 
luftfuktigheten, vid +23°C och 50% RH är 
torktiden ca 8h. Vid dessa förhållanden 
rekommenderas 1 timmas avluftning innan 
den behandlade ytan sprayas med Mercasol 
3 eller Mercasol 3 AL. 
Utrustningen kan rengöras med alifatisk 
nafta. Stänk och översprutning kan med 
fördel avlägsnas med Mercasol Cleaner eller 
alifatisk nafta. 
 
 Förpackning 
 
42700096 / 600 ml spray (10 st per förp.) 
42000511 / 1-lit burk (12 st per förp.) 
42000545 / 5-lit burk 
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 Tekniska data 
Kulör:  Halvtransparent, brun 
Konsistens:  Viskös vätska 
Filmtyp:  Vax 
Densitet vid 20° C:  860 ± 20 kg /m³  
Torrhalt:  51 ± 3 % 
Lösningsmedel:   Alifatisk nafta 
Filmtjocklek:  200 µm vått lager vilket ger 90 µm torrt lager  
Avtvättbar med:  Alifatisk nafta 
Temp. vid applicering:  +15 - +25° C 
Materialåtgång:  0,2 liter/ m² 
Lagringstid:  12 månader 
Lagringsförhållanden:  5 - 35 ° C  
 

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen. 
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