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 FCH - ANTI-CORROSION M 46 – ochrona przed korozją 
 
Średniolepkościowy olej mineralny nie zawierajacy rozpuszczalników, wosków czy silikonów, przeznaczony do 
czasowej ochrony przed korozją narzędzi, części maszyn i urządzeń, form, silników, itp. 
Dzięki doskonałym właściwościom penetrującym wnikają w detale elementów zapewniając smarowanie i 
znakomitą ochronę przeciwkorozyjną. Chronią elementy  metalowe na dwa sposoby : 

1. Cienka warstwa oleju naniesiona na powierzchnie metalowe chroni przed tworzeniem się  
ognisk korozji, smaruje i zabezpiecza przed dostępem wilgoci 

2. Uwalniane są z oleju mikro cząsteczki zawierające inhibitory korozji, które unoszą się do otoczenia, 
wychwytując wilgoć z powietrza. W pomieszczeniach zamkniętych tworzą dodatkową ochronę 
antykorozyjną. 

 
WŁAŚCIWOŚCI : 
 

 Nie zawierają rozpuszczalników 
 Nie zawierają wosków i silikonów 
 Nie tworzą żywic i nagarów 
 Znakomicie chronią przed korozją 
 Łatwa do usunięcia warstwa ochronna 
 Dobra odporność na wilgoć 
 Odporne na słabe kwasy i roztwory alkaiczne 

 
ZASTOSOWANIA : 
 

 Do smarowania i ochrony przed korozją części maszyn i urządzeń, śrub, zaworów, sprężyn, zawiasów, 
zamków, itp 

 Do ochrony matryc, form, elementów metalowych podczas przechowywania i transportu 
 Do konserwacji elementów ze stali i żelaza po spawaniu, elementów balustrad, mostów, itp 
 Do ochrony silników jeżeli mają być długo przechowywane 

 Do ochrony kół zębatych, przekładni, itp. 
 
SPOSÓB STOSOWANIA : 
 
Mogą być nakładane przy pomocy pędzla, nartyskowo lub przez zanurzenie. 
 
 

DANE TECHNICZNE : 
 

kolor  ciemny bursztynowy 
temperatura zapłonu PMCC  ;  oC 130 
baza  olej mineralny 
gęstość w 20oC  kg/m3 890 
Lepkość kinematyczna w 40oC mm2/s 46 
 

SPOSÓB USUWANIA : 
FCH - ANTI-CORROSION M 46 - może być usunięty za pomocą preparatu FCH - Safety Degreaser lub 
podobnego, zasadowych środków myjących lub gorąca parą. 


