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KORROSIONSSKYDD
DENSO Primer Std & Denso Primer S 105 
Produktinformation                

Denso Primer användes på stål/metallytor som är påverkade av korrosion och som behö-
ver ett korrosionsskydd som tränger in i porer och passiviserar ytan som även  har vatten-
undanträngande egenskaper. 
Denso Primer S 105 är speciellt avsedd för blöta ytor eller för användning under vatten så 
att vatten trängs undan från ytan innan tape appliceras.

Fördelar
● Appliceras enkelt med styv pensel eller handske
● Utgör ett första korrosionsskydd
● Tränger undan fukt o vatten
● Kan användas som temporärt skydd

Materialegenskaper
Denso primer har en ljusbrun färg och består av ett vaselinliknade 
fett speciellt framtaget för en ytas första behandling av korrosions-
skydd. Den appliceras enkelt med en styv pensel eller med hjälp av 
en mjuk vante. Den tränger ner i ytans porer och tränger bort fukt 
eller vatten samt har korrosionsinhibitorer vilket förhindrar fortsatt 
korrosion. Fettet varken torkar, stelnar eller spricker.
Fettet kan även användas som temporärt korrosionsskydd av ytor 
under en begränsad tid. Fettet fäster bra på en stålyta varför det pas-
sar utmärkt som skydd för skruvar, bultar, vajer, ventiler etc som har 
en oregelbunden yta.
Innehåller inga lösningsmedel som kan överföras till luften.

Tekniska Data

Egenskaper                enhet     Std    S 105            
Fasta beståndsdelar   %         >98              >100
Flampunkt               °C           180              >100  
Specifik vikt                                        1,08               1,08
Specifik volym  cm³/kg            925                925
Täckförmåga           m²/kg           2-5              2-5
Appliceringstemp.    °C             0 till 40        5 till 40
Servicetemp.         °C          -30 till 55     -25 till 50

Förpackning
Kan erhållas i antingen i en 2,5 kg plasthink eller i plåtdunk om 25kg.

Applicering
Ytan som skall behandlas skall vara ren från rost, smuts, lera, påväxt etc så att fettet kan krypa in 
i metallporerna. S 105 kan användas på blöta ytor samt under vattten.
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