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Mobilarma MT, LT, SF
Mobil Industrial , Greece
Προστατευτικό κατά της σκουριάς

Περιγραφή προϊόντος
Hσειρά Mobilarma Double Letter Series είναι μια σειρά υψηλής απόδοσης προστατευτικών κατά
της σκουριάς. Η σειρά Mobilarma Series συνδυάζει εξαιρετική προστασία κατά της σκουριάς
και περιβαλλοντολογική υπευθυνότητα σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, εξαρτημάτων και
συνθηκών.
Τα MobilarmaMTκαι MobilarmaLTβασίζονται σε προσεκτικά επιλεγμένους διαλύτες υψηλού
σημείου ανάφλεξης και σε προηγμένους, τεχνικά κορυφαίους αναστολείς διάβρωσης/σκουριάς.
Ο διαλύτης υψηλού σημείο ανάφλεξης επιδρά αυξάνοντας τη δυνατότητα κάλυψης, κάτι που
σημαίνει μικρότερη κατανάλωση λαδιού. Τα Mobilarma MTκαιLT δενπεριέχουνπρόσθετοβάριο.
Το MobilarmaSFείναι ένα προστατευτικό κατά της σκουριάς με βάση ορυκτέλαιο, που
χρησιμοποιείται συνήθως για την προστασία φύλλων μετάλλου.
Τα προϊόντα της σειράς Mobilarma Double Letter αποτελούν υψηλής απόδοσης προστατευτικά
κατά της σκουριάς με βάση διαλύτη. Παρασκευάζονται από προσεκτικά επιλεγμένους διαλύτες
με υψηλό σημείο ανάφλεξης και από μοντέρνους, τεχνολογικά προηγμένους αναστολείς
διάβρωσης. Τα προϊόντα Mobilarma Double Letter Series συνδυάζουν εξαιρετική προστασία
κατά της σκουριάς, με ευαισθησία για το περιβάλλον και είναι κατάλληλα για μεγάλη ποικιλία
εφαρμογών, εξαρτημάτων και συνθηκών. Ο διαλύτης υψηλού σημείου ανάφλεξης επιδρά
αυξητικά στη χωρητικότητα κάλυψης, κάτι που σημαίνει μικρότερη κατανάλωση λιπαντικού. Τα
προϊόντα Mobilarma Double Letter Series δεν περιέχουν βόριο ως πρόσθετο.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα
Χαρακτηριστικά

Πλεονεκτήματα και πιθανά οφέλη

Χαμηλότερη εξάτμιση, κάτι που σημαίνει μικρότερη
Διαλύτες υψηλού σημείου ανάφλεξης,
κατανάλωση λιπαντικού και βελτίωση αποδοχής απ
στενού κλάσματος
ό το χειριστή
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Χαμηλότερη εξάτμιση, κάτι που σημαίν Αφαιρεί όλα τα κατάλοιπα υγρασίας από τα εξαρτή
ει μικρότερη κατανάλωση λιπαντικού κ ματα, με αποτέλεσμα τη μακροχρόνια προστασία κα
αι βελτίωση αποδοχής από το χειριστή τά της σκουριάς και διάβρωσης
Βελτιωμένη χωρητικότητα κάλυψης

Βελτίωση της χρήσης του προϊόντος και χαμηλότερ
η κατανάλωση προϊόντος

Πολλαπλές εφαρμογές

Μειωμένες απαιτήσεις απογραφής. Μπορεί να χρησι
μοποιηθεί σε ποικιλία διαφορετικών πρώτων υλών μ
ε τη χρήση μεγάλης κλίμακας μεθόδων εφαρμογής

Λεπτά, διαφανή, ισχυρά φιλμ

Διευκολύνει την ανάγνωση σημάνσεων στα εξαρτήμ
ατα

Εφαρμογές
Το Mobilarma ST προορίζεται για βραχύχρονη αντιδιαβρωτική προστασία των εξαρτημάτων από
σίδηρο και κραμάτων, κατά την αποθήκευση σε εσωτερικό χώρο και κατά τη μεταφορά. Μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παροχή προστασίας μεταξύ διαστημάτων λειτουργίας, μετά
από
μηχανουργικές,
αποξειδωτικές,
φωσφοριωτικές
και
ηλεκτροχημικές
κατεργασίες. Απομακρύνει ταχύτατα το νερό και αφήνει ένα λεπτό, λιπαντικό προστατευτικό
φιλμ.
Το Mobilarma MT είναι προστατευτικό κατά της σκουριάς πολλαπλών χρήσεων, που παρέχει
μεσοπρόθεσμη προστασία των εξαρτημάτων από σίδηρο και κραμάτων κατά την αποθήκευση
και μεταφορά. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την προστασία εξαρτημάτων ακριβείας υψηλής
κατεργασίας, όπου δεν είναι επιθυμητά τα «βαριά» φιλμ.
Το Mobilarma LT είναι γενικής χρήσης προστατευτικό κατά της σκουριάς που παρέχει
μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη προστασία των εξαρτημάτων από σίδηρο και από κράματα.
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την προστασία, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, πολλών
τύπων ανταλλακτικών, π.χ. εξαρτημάτων κινητήρα, εξαρτημάτων αυτοκινητιστικής χρήσης,
όπως και εξελασμένων και κατεργασμένων επιφανειών. Το προστατευτικό φιλμ είναι πολύ
ανθεκτικό σε όξινες και άλλες «επιθετικές» ατμόσφαιρες.
Η καλύτερη δυνατή εφαρμογή των προϊόντων Mobilarma Double Letter Series είναι μέσω
εμβύθισης, αλλά μπορούν επίσης να εφαρμοστούν μέσω έγχυσης, ψεκασμού, ή επάλειψης με
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βούρτσα. Όπου είναι αναγκαίο, μπορούν να αφαιρεθούν μέσω διαλυτών υδρογονανθράκων, ή
κατάλληλων αλκαλικών καθαριστικών.

Tυπικές Ιδιότητες
Μονά
δες

Mobilarma
ST

Mobilar
ma MT

Mobilar
ma LT

Μέθοδος Δοκιμής

Δοκιμής

Εμφάνιση

Oπτικά

Τύπος φιλμ

Oπτικά

Πολύ λεπτό λ Ελαφρό γ Πυκνό γρ
ιπαντικό
ράσο
άσο

Πυκνότητα

ASTM D
kg/l
12185

0,810

0,813

0,845

Χρόνος στεγνώματος στους 2
0°C

λεπτά

90

90

240

Χωρητικότητα κάλυψης

m²/litr
e

140

120

38

62

55

65

1,8

4,0

3,2

Προστασία κατά της διάβρωσ
ης, εσωτερικοί χώροι

3 μήνες

9 μήνες

24 μήνες

Προστασία κατά της διάβρωσ
ης, εξωτερικοί χώροι

Δεν συνιστάτ
3 μήνες
αι

12 μήνες

Σημείο Ανάφλεξης

Πυκνότητα φιλμ

ASTM D
°C
2719
micro
ns

Υγιεινή και Ασφάλεια
Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το προϊόν δεν αναμένεται να έχει αρνητικές
συνέπειες για την υγεία όταν χρησιμοποιείται για την προκαθορισμένη εφαρμογή και
25.09.2021

Mobilarma MT, LT, SF

Page 4 of 5

ακολουθούνται οι συστάσεις που προβλέπονται από το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας
Υλικού (MSDS). Τα MSDS διατίθενται από τα Τμήματα Πωλήσεων ή μέσω του Διαδικτύου.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς πέρα από την
προκαθορισμένη χρήση του. Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη
χρησιμοποιημένου προϊόντος.
Το λογότυπο της Mobil και το σήμα του Πήγασου αποτελούν σήματα κατατεθέντα της
εταιρείας Exxon Mobil Corporation ή των θυγατρικών της εταιρειών.
Το λογότυπο της Mobil και το σήμα του Πήγασου αποτελούν σήματα κατατεθέντα της
εταιρείας Exxon Mobil Corporation ή των θυγατρικών της εταιρειών.
09-2019
ExxonMobil Lubricants & Specialties
Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν
προδιαγραφή. Παραλλαγές που δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος θα πρέπει να
αναμένονται κατά τη διάρκεια της κανονικής παραγωγής και σε διαφορετικές τοποθεσίες
ανάμειξης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να μεταβληθούν χωρίς
προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην τοπική αγορά. Για
περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο της ExxonMobil ή
επισκευθείτε την ιστοσελίδα www.exxonmobil.com
Η ExxonMobil αποτελείται από πολυάριθμες θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες,
πολλές εκ των οποίων έχουν ονόματα που συμπεριλαμβάνουν τις λέξεις Esso, Mobil, ή
ExxonMobil. Τίποτα σ’ αυτό το έγγραφο δεν αποσκοπεί στο να παρακάμψει ή να
υπερισχύσει της εταιρικής ανεξαρτησίας των τοπικών οντοτήτων. Η ευθύνη για τοπικές
ενέργειες και η υπευθυνότητα, παραμένουν επωμιζόμενες από τις τοπικές εταιρικές
οντότητες που σχετίζονται με την ExxonMobil.

Energy lives here™
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