
AGIP RUSTIA NT
_____________________________________________________________________________________

AGIP RUSTIA NT este un produs de protecţie cu peliculă uleioasă,  realizat special pentru protecţia
suprafeţelor zincate şi a oţelurilor cu conţinut redus de carbon folosite la fabricarea autovehiculelor şi
echipamentelor electrocasnice. Este recomandat şi pentru protecţia conductelor şi pieselor cu configuraţii
complexe.

Caracteristici (valori tipice)
Viscozitate cinematica la 40°C mm²/s * 19
Punct de inflamabilitate COC (vas deschis) °C 190
Punct de curgere oC - 24
Densitate specifica la 15°C kg/l 0,862

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes)

Proprietăţi şi performanţe

 Performanţele tipice ale produsului AGIP RUSTIA NT sunt exemplificate de următoarele teste de
laborator:

Încercarea la ceaţă salină  (*) ASTM B 117 ore 20
Încercări în climat umed    (*) ASTM D 1748 ore >2600
Proprietăţi de îndepărtare a apei (uscare) :

- pe produs ca atare
- după stocare cu apă (5cm3 apă/50 cm3 ulei)

MIL-L-644 B
-
-

trece
trece

Coroziune electrochimică (5cm 3 apă) - - trece
Consum specific – 2 ore - g/ m² 5,2
Grosimea filmului – 2 ore - μm 6,4
Puterea de acoperire – 2 ore - m²/kg 180
Testul de pătare (lamă zincată):
= Fe
= Zn

UNICHIM 458
-
-

trece
trece

Cabinet umed modificat (20 cicluri) UNICHIM 457
Lavabilitate UNICHIM 455 % 100
Testul la lumină - - trece
Notă: (*) material: oţel SAE 1009 sau Aircraft BS 5.511

Utilizări

* AGIP RUSTIA NT posedă foarte bune caracteristici de rezistenţă la apă, după cum se observă din
rezultatele testelor de coroziune electrochimică (5 cm 3 apă) şi de îndepărtare a apei (5cm3 apă/50 cm3

ulei).
AGIP RUSTIA NT
* Produsul este special realizat pentru protecţia profilelor laminate la rece, din oţel cu conţinut scăzut de
carbon şi acoperiri cu zinc.
* Datorită viscozităţii scăzute, poate fi aplicat prin picurare, asigurâdu -se astfel un consum redus. Poate fi
aplicat şi prin pulverizare,  rulare sau pensulare.
* Datoriră puterii de pătrundere ridicate, AGIP RUSTIA NT poate fi folosit şi pentru protecţia pieselor cu
configuraţii complexe. Îndeplineşte cerinţele specifica ţiei Bentler (Ţevi).

Poate fi îndepărtat cu solvenţi petrolieri.


