
Mercasol 3 & 3 AL 
 

 

Tjockflytande rostskyddsvax 

 

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 3 och Mercasol 3 AL är två 
färgvarianter, svart och brons, av ett 
tjockflytande och lösningsmedelsbaserade 
rostskyddsvax. Produkten är baserad på 
bitumen och vax och bildar ett segt, 
nötningsbeständigt vaxskikt som ger ett 
effektivt rostskydd under en lång tid. 
Mercasol 3 och 3 AL är värmebeständig och 
har god flexibilitet även vid låga temperaturer. 
Materialet har kompatibilitets testats med de 
flesta bilmärkens rostskyddssystem med 
goda resultat.   
 
 Användningsområde 
 
Mercasol 3 och 3 AL används till underreden 
och hjulhus samt liknande konstruktioner för 
att skydda karossen mot stenskott och 
rostangrepp. För att uppnå bästa resultat 
rekommenderar vi att använda Mercasol 1 
som primer innan Mercasol 3 eller 3 AL 
appliceras.   

 Applicering 
 
Ytan skall rengöras från rost, smuts, salt och olja 
innan behandling. Använd Mercasol 1 som primer 
på öppna ytor samt i hålrum, fogar och liknande 
innan applicering av Mercasol 3 eller 3 AL. 
Materialet bör appliceras inomhus mellan +15 - 
+25 °C. Vi rekommenderar att använda en 
spraypistol för 1-liter flaskorna medan 
sprayflaskorna appliceras med medföljande 
spraymunstycke. Spraya en yta om ca 400μm 
vått lager som ger ca 200μm torrt lager. Vid 
applicering med sprayflaska kan det vara 
nödvändigt att applicera två lager för att uppnå 
rekommenderad filmtjocklek pga. lägre torrhalt. 
Material åtgången beräknas till ca 0,4 liter/ m². 
Utrustningen rengörs med alifatisk nafta medan 
översprayning och stänk kan avlägsnas med 
Mercasol Cleaner eller alifatisk nafta. Torktiden är 
beroende av temperatur och luftfuktighet, vid 
+23°C och 50%RH är torktiden ca 4 h. 
 
 Förpackning 
 
Mercasol 3: 
43600096 / 600 ml spray (10 st per förp.) 
43600511 / 1-lit burk (12 st per förp.) 
 
Mercasol 3 AL: 
43700096 / 600 ml spray (10 st per förp.) 
43700511 / 1-lit burk (12 st per förp.) 
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 Tekniska data 
Kulör:  Svart respektive brons 
Konsistens:  Viskös vätska 
Filmtyp:  Plast bitumen 
Densitet vid 20° C:  1000 ± 20 kg /m³  
Torrhalt:  60 ± 5 % 
Lösningsmedel:   Alifatisk nafta < 0,1% aromatisk 
Filmtjocklek:  2 – 5 mm  
Avtvättbar med:  Alifatisk nafta 
Temperatur vid applicering: 15 - 35° C 
Materialåtgång:  0,4 liter/ m² 
Lagringstid:  12 månader för 1-lit och 24 månader för sprayflaska 
Lagringsförhållanden:  15 - 35° C  
 

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen 
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