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COATWAY P 2 
Rustbeskyttelsesmiddel 

 
 
ANVENDELSE 
CoatWay P 2 er beregnet til rustbeskyttelse af 
bearbejdede ståldele samt halvfabrikata og færdigvarer. 
Den kan også bruges til rustbeskyttelse af maskiner, 
værktøj og instrumenter under stilstand, opbevaring eller 
transport. 

CoatWay P 2 danner et tyndt, næsten usynligt 
rustbeskyttende lag, der beskytter mod korrosion i ca. 6 
måneder ved indendørs opbevaring . 

CoatWay P 2 påføres bedst ved neddypning. Andre 
påføringsmetoder er påføring med sprøjte eller pensel. 
God udluftning skal sikres, mens produktet påføres. 

 

EGENSKABER 
CoatWay P 2 er et opløsningsmiddelbaseret 
rustbeskyttelsesmiddel. Det anvendte opløsningsmiddel 
har et meget lav indhold af aromatiske forbindelser og et 
højt flammepunkt. 

Ca. 1 time efter påføring er CoatWay P 2 tør og har 
dannet et meget tyndt, men også meget beskyttende 
ikke-klæbrigt og næsten usynligt lag. Det er 
vandafvisende og forebygger korrosion.  

Fjern CoatWay P 2 med EXXSOL D 80 eller et 
tilsvarende opløsningsmiddel. 

 

 

TYPISKE ANALYSER 
EGENSKABER METODE ENHED   
Densitet ved 15°C  
Viskositet ved 20°C  
Flammepunkt COC 
TBN (totalt basetal) 
Dækkeevne 
Lagtykkelse 

ASTM D 4052 
ASTM D 445 
ASTM D 92 
ASTM D 2896 
- 
(MIL-C-16173D) 

kg/m³ 
mm²/s 
°C 
mg KOH/g 
m²/l 
1/1000 mm 

805 
2 

80 
1,0 

120 
1,5 

 

 

SPECIFIKATIONER 
MIL-C-16173D Grade 3 

 

HÅNDTERING OG BRUG 
 
Produktet bør kun anvendes efter sit formål. 
Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende 
hudkontakt 
med brugt motorolie kan medføre hudkræft. 
Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand. 
Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen. 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge. 

  

 Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes. 

©
 2

00
2 

St
at

oi
l L

ub
ri

ca
nt

s.
 P

ro
du

ce
d 

by
 C

re
sc

en
do

 


