
Mercasol Transparent ML 
 

 

Transparent 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 Transparent ML är ett lösnings-
medelsburet, väl penetrerande rostskydds-
medel baserat på vax, sulfonat och olja. 
Produkten har mycket goda rostskydds-
egenskaper över lång tid och är godkänt 
enligt SS 18 65 11. Produkten har ett lägre 
innehåll av lösningsmedel än vad som är 
allmänt förekommande och är delvis oxidativt 
torkande. 
 
 Användningsområde 
 
Mercasol Transparent ML är avsedd för 
användning vid professionell rostskydds-
behandling av hålrum, plåtomvikningar och 
skarvar på fordon, särskilt där man önskar ett 
mindre iögonfallande rostskydd eller då man 
önskar mindre lösningsmedelsinnehåll. 
Produkten kan även användas som grund-
ning på öppna ytor före applicering av 
underredsskydd på fordon, men då enbart i 
mycket tunna skikt.  Som underredsskydd 
rekommenderas Mercasol 845 och 
Mercasol 845 AL. 
 

 Applicering 
 
Ytor som ska behandlas ska vara torra och 
fria från smuts, salt, olja och liknande. Vi 
rekommenderar att applicering sker inomhus. 
Mercasol Transparent ML är främst avsedd 
att appliceras med högtryckspump (airless) 
1:26 > med ett matningstryck på 3 till 5 bar. 
Produkten kan även appliceras med låg-
tryckspump 1:3 med luftinblandning (airmix). 
Vid applicering med fördelningsluft 
rekommenderas rengöring av pistol i 
samband med byte av fat. 
 
 
 Förpackning 
 
42600701 / 60-lit fat 
42600721 / 208-lit fat 
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 Tekniska data 
Kulör: Transparent 
Konsistens: Flytande 
Filmtyp: Vaxartad 
Densitet vid 20° C: 870 ± 20 kg / m³ 
Torrhalt: 70 ± 3 % 
Lösningsmedel: Lacknafta 
Filmtjocklek: 150 µm vått skikt ger 90 µm torrt skikt, Vid grundning på underrede 

ska max 70 µm våt appliceras. 
Avtvättbar med: Lacknafta 
Temp vid applicering:  15 - 35° C 
Materialåtgång: 0,15 liter/m². 
Lagringstid: 12 månader 
Lagringsförhållanden: 5 - 35° C  
 

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen. 
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