
 

Intaktin 
Védőfolyadék szerszámok és  
betonkeverők ápolásához 

A termék tulajdonságai: 

• használatra kész védőfolyadék 
• hosszan tartó védőhatás 
• minimálisra csökkenti a beton- és habarcsmaradványok ragadását 
• oldószermentes 
• könnyen permetezhető 
• megkönnyíti a tisztítást 
• csökkenti a rozsdásodás mértékét 
 

Alkalmazási terület: 

• védi és ápolja a vaszsaluzatokat, építőipari gépeket, beton- és habarcskeverőket, építési felszereléseket, továbbá 
az építkezéseken használt járművek és aszfaltburkolat-bedolgozó gépek felületét 

• meglazítja a berozsdásodott meneteket 
 

Feldolgozás  

Az Intaktint tiszta, száraz, a szilárdan odaragadt régi 
beton- és habarcsmaradványoktól megtisztított 
fémfelületre kell egy alkalommal, egyenletesen és 
gazdagon felhordani, szórásos technikával vagy széles 
ecsettel, ronggyal, esetleg műanyagszivaccsal. A 
szóráshoz olajálló permetező-készülékek alkalmasak, 
pl. a 176 T Spezial Gloria-fecskendő, vagy az RSG-ULV 
leválasztószer-szórókészülék. 
 
Az Intaktinnal védett készülékek a felhordás után 
azonnal üzembe helyezhetők. A betonkeverők tartós 
védelme különösen akkor hatásos, ha azokat használat 
után újból Intaktinnal kezelik.  
 
A rendszeresen és tartósan Intaktinnal kezelt 
készülékek könnyen és gyorsan tisztíthatók; általában 

elegendő a víztömlővel ki- ill. lefecskendezni őket. 0 °C 
alatti hőmérsékleten megváltozik az anyag viszkozitása 
és állapota. Az Intaktin +5 °C és +35 °C közötti 
hőmérsékleten fejti ki optimálisan a hatását. 
 
Az Intaktin szakszerű alkalmazása esetén nem kell 
káros következményekkel számolni a beton- és 
habarcsgyártás során. Az Intaktin normál esetben nem 
roncsolja a kereskedelmi forgalomban kapható lakkokat 
és tömítéseket, ennek ellenére ajánlatos előzetes 
kísérleteket végezni. Az Intaktinnal kapcsolatos további 
tudnivalók a biztonsági adatlapon!  
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Intaktin  műszaki adatok   

jellemző mértékegység érték megjegyzés 

sűrűség g/cm3 kb. 0,85  

anyagszükséglet ml/m2 kb. 40-50 aljzat és alkalmazás 
függvényében 

lobbanáspont °C > 110  
 
 

Intaktin termékjellemzők 

üzemi termékellenőrzés DIN EN ISO 9001 szerint 

bázis ásványi olajok adalékokkal 

szín világosbarna 

halmazállapot folyékony 

tárolás legalább 12 hónapig tárolható 

kiszerelés 1000 l-es konténer, 200 l-es műanyaghordó, 30 l-es egyszer használatos 
kanna 

ártalmatlanítás Környezetvédelmi okokból kérjük a kiszerelés tartalmát maradéktalanul 
eltávolítani! További tudnivalók a „Kiürített szállítási és értékesítési 
csomagolások ártalmatlanítási koncepciója” c. kiadványunkban. 

 
 
A megadott termékjellemzők laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak, a gyakorlatban eltérő értéket mutathatnak. A 
termék egyedi esetekre vonatkozó műszaki alkalmasságának megítéléséhez előzetes kísérletek / alkalmassági 
vizsgálatok végzendők a konkrét alkalmazási körülmények közepette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: A műszaki tájékoztatóban közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem 
kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi 
igénybevétellel. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. A 
munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk 
nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden 
esetben betartandók. 
 
06/03 sz. kiadás.  Műszakilag átdolgozott nyomtatvány. Az eddigi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatók. 
Műszaki szempontból átdolgozott, új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti. 
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