FEITEN OVER ACF-50

ACF-50 IS VERKRIJGBAAR BIJ:

Neutraliseert bestaande Corrosie en voorkomt het ontstaan
van nieuwe roest.

Corrosion-Control Europe
en geselecteerde dealers

Neutraliseert strooizout en bestrijdt de corrosieve effecten
hiervan.
Het is een schone, heldere, superdunne vloeistof die een
niet-vette, atmosferische laag op het metaal vormt.

Bescherming uit
onverwachte hoek

Tel. 0031 (0) 485 372286
Fax. 0031 (0) 84 8316201

Het laat geen klonterige laag achter want het bevat geen was,
teer, siliconen of teﬂon.

E-mail: sales@corrosion-control.nl

Het is niet giftig en laat zich gemakkelijk van handen, kleding
en gelakte oppervlakken wassen met water en zeep.
Het zal niet uitdrogen of vocht inkapselen.

Website en shop

Blijft actief, terwijl het continu verder over het oppervlak “kruipt”
ter bescherming.

www.corrosion-control.nl

Veilig voor gebuik op alle delen van de Motor, ( behalve op
remschijven en remblokken) en kan rechtstreeks in connectors en
elektrische componenten gespoten worden om corrosie
gerelateerde problemen te voorkomen.

Bescherm UW motor met

ACF-50 is onschadelijk voor plastic en rubber.
Economisch; 95% werkzame stof, 5% drijfgas. Een klein beetje
is genoeg.
Het is tevens een uitstekende kruipolie en licht smeermiddel.

Het is een Superieur Anti Corrosie Middel !

KILLS CORROSION ON CONTACT

KILLS CORROSION ON CONTACT

Anti Corrosie
Formula

WAT IS ACF-50
ACF-50 (Anti Corrosie Formula) is een geavanceerd anti corrosie
middel met smerende werking, ontwikkeld voor de lucht en
ruimtevaartindustrie.
Producten ontwikkeld voor de lucht en ruimtevaart moeten voldoen
aan de meest veeleisende standaarden. ACF-50 voldoet niet alleen
hieraan, ook de Luchtvaart goedkeuring MIL-SPEC 81309 types 11
en 111 is toegekend. Dit betekent dat het goedgekeurd is voor
gebruik op ferro en non-ferro metalen zoals aluminium, electrische systemen en electronische componenten.
Componenten die ook te vinden zijn op elke motorﬁets.
Tijdens intensieve tests van ACF-50 door de US NAVY werd
vastgesteld dat het op indrukwekkende wijze corrosie reduceerde op
straaljagers die gestationeerd waren op vliegdekschepen.
U kunt zich dus wel voorstellen wat het voor bescherming biedt aan
uw motor!

GEBRUIKSAANWIJZING
De spuitbus even schudden en vervolgens spaarzaam aanbrengen
op alle metalen delen. Vergeet niet de onderzijde van de tank, achter
kuipdelen en probeer ook in stalen framebuizen te spuiten.
Ook motor en uitlaat inspuiten. Dit veroorzaakt wat
rook bij de eerste start maar geeft toch bescherming
voor de corrosiegevoelige delen.
Houd een doek paraat om overtollige vloeistof op te
nemen. De doek kan ook gebruikt worden om het
product te verspreiden. Voorkom dat het op de
remschijven of remblokken komt!
Onderdelen die niet direct in contact komen met de
vocht en andere corrosieve vloeistoffen (zout water)
hebben genoeg aan een jaarlijkse behandeling.
Zwaar blootgestelde delen hebben baat bij een nieuwe
laag ACF-50. U kunt eenvoudig zien of het product nog aanwezig is
doordat waterdruppels “parelen” op het oppervlak.

HOE WERKT HET?

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

ACF-50 is een Ultra Thin Fluid Film Compound (TFFC)
dat op een actieve wijze metaal behandeld door middel van polaire
binding. De actieve componenten penetreren door de corrosie
afzettingen (witte aanslag) tot op het basismetaal.
ACF-50 laat dan het vocht verdampen terwijl het tegelijkertijd een
atmosferische barrière vormt dat een nieuw contact met vocht
voorkomt.
Nu de elektrolyten afwezig blijven, komt het corrosieproces
tot stilstand.
ACF-50 bezit actieve penetrerende eigenschappen en “kruipt” als
het ware in de kleinste naden, haarscheurtjes en connecties.
Het verdrijft vocht en andere corrosieve vloeistoffen (zout water) uit
deze corrosiegevoelige gebieden.
De dunne ACF-50 laag functioneert in feite als een “UIT”-knop
voor corrosie en blijft tot wel 12 maanden actief.
Het ligt voor de hand dat u ACF-50 gedurende de wintermaanden
gebruikt tegen pekelschade, maar gebruik ACF-50 ook voordat u
uw motor wegzet voor een winterstop, zodat hij continu beschermd
blijft tegen corrosie dat door condensatie wordt veroorzaakt.
In de lente aangebracht zal ACF-50 uw motor het hele seizoen
beschermen.

Spuitbus 400 ml.
Literﬂes met navulbaar pompﬂesje

Gebruik ACF-50 op:
Carterdelen
Cylinderkoppen
Carburateurs
Remkabels
Standaard
Schakelaars
Accupolen
Connectors
Chromen delen
Ketting

Vering
Sloten
Scharnierpunten
Frame
Onder de tank
Ontsteking
Lampﬁttingen
Velgen
Spaaknippels
Dempers

4 liter can
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