
 

MOTOREX FLUID 808 
 
Antikorozní ochranný prostředek (olejový ochranný film)  
 
 
 
Popis 
 
MOTOREX FLUID 808 je jednoduše aplikovatelná 
antikorozní ochrana s překvapujícím vysokým účin-
kem. Disponuje nejlepšími vlastnostmi odpuzování 
vody a vytváří olejnatý ochranný film, který nezprysky-
řiční. 
MOTOREX FLUID 808 se dá snadno a rychle odstra-
nit pomocí všech alkalických čističů, rozpouštědel 
nebo čističem MOTOREX REXREINIGER. 
 
 
 
Výhody 
 
• vynikající antikorozní ochrana; 
• při spotřebě velmi úsporný; 
• žádné dokapávání; 
• dobré odpuzování vody; 
• může se rychle a bez námahy odstranit; 
• nenapadá barvy a strojní laky; 
• ochranný film, který nezpryskyřiční; 
• jednoduchá aplikace. 

 
 
 
Oblast nasazení 
 
Po odpaření nosné kapaliny vyvíjí MOTOREX FLUID 
808 na holých ocelových dílech ale také na neželez-
ných kovech vynikající antikorozní a konzervační 
vlastnosti. Tím se tento produkt výborně hodí pro 
ochranu všech surových a hotových produktů a navíc 
garantuje bezpečnou antikorozní ochranu strojních 
dílů všeho druhu, které se musí delší dobu meziskla-
dovat nebo transportovat. MOTOREX FLUID 808 
účinně zabraňuje škodám z koroze a času. 
 
Nanášení ponorem, stříkáním nebo štětcem. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Technické parametry 
 
Vlastnosti Jednotka Zkouška podle Hodnoty 
Barva  ISO 2049  hnědá 
Měrná hmotnost při 20°C (g/ml) ISO 3675 0,840 
Bod vzplanutí (°C) ISO 2592 40 
Tloušťka filmu (mm)  0,01-0,05 
Tvoření skvrn na oceli a barev. kovech   žádné 
Čas sušení popř. odpaření 20°C (min)  30 
Zkouška koroze na leštěném ocelovém 
plechu CK 22: 

  po 4 týdnech vnějšího skla-
dování 

Doba ochrany při:  vnitřn. skladování skladov. v kůlně vnějším skladování 
Měsíců 18 8 1 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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