
 

MOTOREX FLUID 804 
 
Antikorozní ochranný prostředek (velmi slabý ochranný film)  
 
 
 
Popis 
 
MOTOREX FLUID 804 je vynikající antikorozní pro-
středek s výborným vodu odpuzujícím účinkem. Vy-
tváří se velmi tenký odolný ochranný film, který nelepí 
a neváže na sebe prach. Ochranný film se dá snadno 
odstranit čističem na bázi rozpouštědla (např. REX-
čistič). 
 
 
Výhody 
 
• absolutně spolehlivý ochranný film; 
• odpuzuje vodu; 
• neemulguje; 
• nelepí, suchý film; 
• nenapadá barvy; 
• snadno odstranitelný. 
 

 
 
 
Oblast nasazení 
 
MOTOREX FLUID 804 je výborný antikorozní pro-
středek pro malé až středně velké díly během výrob-
ních postupů, jakož i k odeslání připravených dílů 
během meziskladování. 
 
MOTOREX FLUID 804 se může nanášet stříkáním, 
ponořováním nebo pomocí štětce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Technické parametry 
 
Vlastnosti Jednotka Zkouška podle Hodnoty 
Barva  ISO 2049  světle hnědá 
Měrná hmotnost při 20°C (g/ml) ISO 3675 0,790 
Bod vzplanutí (°C) ISO 2592 40 
Tloušťka filmu (µm)  0,4 
Hmotnost filmu při 20°C (g/m2)  0,48 
Typ filmu   vzhled vosku 
Vydatnost (m2/l)  190 
Netěkavé podíly (hmotn.%)  10 
Čas sušení popř. odpaření  cca 30 min  
    
Antikorozní ochranné hodnoty    
Zkouška koroze: ocelový plech CK 22 
polírovaný po 20 dnech vnějšího sklado-
vání 

  
 
žádná koroze 

 

Zkouška koroze: vlhkostní komora  DIN 51 359 30 dní 
Zkouška koroze: solná komora  DIN 50 907 2 dni 
Doba ochrany při:  vnitřn. skladování skladov. v kůlně vnějším skladování 
Měsíců 8 6 1/2 
 
Třída ohrožení vod: WGK2 
Kód pro zneškodňování: VVS 1222, EWC 140103 
    
 
Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřící a výrobní tolerance obvyklé 
v oboru. Lze získat bezpečnostní list. 
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