
ÜRÜN BÜLTENİ
ACRYL 2000 

Son güncelleme: 15/05/2014

1 

ACRYL 2000 

ACRYL 2000 sıcak daldırma galvaniz için anti-korozif ve yüksek performanslı bir 
pasivasyon kimyasalıdır. Pasivasyon galvanizli ürünü beyaz pasa (ıslak stoklama 
lekelerine) karşı korur ve parlak galvaniz görüntüsünün korunmasını sağlar.

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

Konsantrasyon :
Sıcaklık :       
Dalış Süresi :
Karıştırma :

5 - 15%
40 - 80°C
30 saniye -  1 dk 
Hidrolik tavsiye edilen

5.1. Tank Kurulumu : Tankınızın 2/3'ünü şebeke suyu ile doldurunuz ve sonrasında 
gerekli ACRYL 2000 miktarını ekleme yapınız. Sonrasında tankınızın seviyesini 
şebeke suyu ile tamamlayınız.

SUNUM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Cr+6 içermez.
- Net tabaka.
- Mükemmel korozyon dayanımı.
- Galvanizli ürünün stoklama esnasında parlak görünümde kalmasını sağlar.
- Ürünlerin deniz aşırı sevkiyatı ve uzun süren karayolu transferi sırasında uzun süre 

korunması için özel olarak tasarlanmıştır.

- 6 ay boyunca dış sahada stoklamaya izin verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
- Sıvı ürün
- Mor renk
- Yoğunluk : 1,09
- pH : 3-6

KULLANIM PARAMETRELERİ 

UYGULAMA
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5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

Kontrol : VCD laboratuvarında ayda bir kez banyo analizi yapılmalıdır.

Proses aşamaları : Maksimum 200 °C'de olan galvanizlenmiş parçalar direk 
olarak ACRYL 2000 ile hazırlanmış pasivasyon banyosuna daldırılabilir. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler : Sıcak parçaların daldırılması buhar oluşturabilir 
ve bu buharın ortama yayılması önlenmelidir. Eğer galvanizli ürünler yeteri 
sıcaklıkta değilse, pasivasyon sonrası buharlı uygulama planlanabilir (10 dakika 
süre ile 60-80 °C). Kuruma için nem ve sıcaklığa bağlı olarak oda sıcaklığında 30 - 
60 dakika havada kurutma yeterlidir.

Ekipman
Asite dayanıklı, paslanmaz çelik ya da plastik kaplı tanklar pasivasyon kimyasalını 
kullanmak için uygundur.

Bu ürün aşağıdaki şekillerde ambalajlanabilir:
- polietilen bidonlar.........................….... 25 liters.
- plastik variller..................................…..200 liters.
-konteyner ......................................... 1000 liters.

Bu ürün güvenlidir, ancak yine de elleçleme (taşıma-kullanım-depolama) yasal uyarılar 
dikkate alınarak yapılmalıdır.

Koruyucu gözlük ve eldiven

Spreyli uygulamalar dış alanlarda ya da iyi havalandırılan alanlarda yapılmalıdır.

Lütfen MSDS'i inceleyiniz.

Bu ürün bülteninde verilen tüm bilgiler deneyimlerimizin sonucu olarak tespit edilen kullanım gerekliliklerini verir. 
Hiçbir koşulda firmamız ya da çalışanlarımız sorumlu tutulamaz. Tüm özel koşullar uzmanlarımız tarafından 

gözlemlenmelidir. Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

VERA CHIMIE DEVELOPPEMENTS 
35-45 RUE DE LA GARENNE – BP 70734

38297 ST QUENTIN FALLAVIER - France
Telefon : 04 74 94 82 10 - Fax : 04 74 94 82 14 

E-mail : info@vcd-floridienne.com

AMBALAJ

KULLANIM UYARILARI

GÜVENLİK




