
1/2

AGIP RUSTIA 27 F.T.  PA 9/2006
___________________________________________________________________

AGIP RUSTIA 27 asigură o peliculă uleioasă de protecţie antirugină, fiind
special formulat  pentru protecţia pieselor finite şi a maşinilor unelte.

Caracteristici (valori tipice)
Aspect - clar
Viscozitate cinematică la 40°C mm²/s * 14
Punct de inflamabilitate PM** °C 130
Punct de curgere °C - 45
Densitate specifica la 15°C kg/l 0,907

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) PM= Pensky- Martens (vas închis)

Proprietăţi şi performanţe
* AGIP RUSTIA 27 poate fi aplicat pe suprafeţe metalice care nu sunt perfect
uscate, asigurând totuşi acoperirea completă a acestora datorită capacităţii
sale  de  dislocuire a urmelor de apă.
* Produsul posedă proprietăţi speciale antioxidante şi de protecţie care asigură
o perfectă conservare a suprafeţelor metalice pe care a fost aplicat.
* Performanţele tipice produsului AGIP RUSTIA 27 sunt exemplificate de
următoarele teste de laborator:

Încercarea la ceaţă salină  (*) ASTM B 117 ore 24
Încercări în climat umed    (*) ASTM D 1748 ore 2000
Proprietăţi de îndepărtare a apei:

- pe produs
- după tratare cu apă

MIL-L-644 B
-
-

trece
trece

Consum specific – 2 ore - g/ m² 5,8
Grosimea filmului – 2 ore - μm 6,5
Puterea de acoperire – 2 ore - m²/kg 170
Lavabilitate UNICHIM 455 % 100
Notă: (*) material: oţel SAE 1009 sau Aircraft BS 5.511

Utilizări
* AGIP RUSTIA 27 este recomandat pentru o serie larg ă de utilizări, ca de
exemplu: în domeniul naval (la capacele gurilor de magazie) ; în aplicaţii
casnice ( maşini de gătit, maşini de scris, aparatură electrocasnică, încuietori,
biciclete etc.).
* Produsul poate fi folosit şi  la ungerea armelor de foc conform procedu rii de
mai jos:
- se înmoaie  un  tampon în apă şi se stropeşte apoi  abundent cu AGIP RUSTIA
27;
- treceţi-l  repetat prin ţeavă pentru a înlătura toate depunerile şi reziduurile
acide  rezultate prin ardere;
- repetaţi operaţia cu un tampon de bumbac sau  lână, înmuiat în ulei;
- treceţi tamponul îmbibat şi peste celelalte părţi ale armei;
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- ştergeţi cu atenţie ţeava şi celelalte componente  cu o cârpă uscată.
- aplicaţi  AGIP RUSTIA 27  direct în interiorul ţevii  sau pe alte părţi ale armei
de foc.

Specificaţii
AGIP RUSTIA 27 îndeplineşte cerinţele specificaţiei militare MIL-L- 372B (fost
JAN-C-372) pentru protecţia antirugină a armelor de foc.


