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Nazwa produktu: Odrdzewiacz z siarczanem molibdenu WD 400 

Spray 400ml 
W24 Nr: 21W2010. 

 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich 
zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy 
stosować się  
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie 
ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się 
poza naszą kontrolą. 

 
APP Sp z o.o.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00. 

 

 
 
Penetrujący odrdzewiacz o silnym działaniu smarnym zawierający dwusiarczek molibdenu 
MoS2. Osadzanie się warstwy dwusiarczku molibdenu na powierzchniach podlegających 
procesowi tarcia zapewnia szczególną ochronę części przed ich zużyciem zarówno w niskich 
jak i wysokich temperaturach. 
Nie zawiera silikonu. 
 
Opakowanie: 400ml aerozol. 

 
Produkt i dodatki: W24 WD400. 

 
Podstawowe składniki: mieszanina olejów mineralnych. 

 
Barwa: szara. 

 
Zastosowanie: • eliminuje problemy związane z rozłączaniem starych i 

skorodowanych złączy śrubowych podczas konserwacji  
i napraw 

• luzowanie zardzewiałych, zapieczonych elementów 
połączeń, takich jak: śruby, dźwignie, zawiasy, sworznie, 
trzpienie itd.  

• czyszczenie i utrzymywanie w sprawności przekładni, 
układów hamulcowych, cięgieł elastycznych, łańcuchów  

 
Właściwości: • rozpuszcza rdzę i luzuje wszelkie zapieczenia  

• trwale chroni przed korozją wg DIN 50017  
• naoliwia powierzchnie ślizgowe  
• tworzy warstwę separacyjną między metalami  
• dociera do trudno dostępnych miejsc dzięki intensywnemu 

oddziaływaniu kapilarnemu i zdolności pełzania  
• likwiduje zgrzyty, pisk i skrzypienie  
• usuwa wilgoć z systemów zapłonowych, przewodów 

elektrycznych oraz poprawia przewodność styków  
• zapobiega przez długi czas ponownemu tworzeniu się rdzy 

na spryskanych uprzednio powierzchniach  
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• ekonomiczny w użyciu dzięki możliwości dokładnego, 
punktowego nanoszenia 

 
 
 
Stosowanie  
Proces: 
 

 

 
Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając 
pojemnikiem 2-3 minuty. 
Punktowo lub z odległości 10-20 cm nanieść cienką warstwę W24 
WD400 i odczekać, aż preparat zadziała (penetracja). 
W razie potrzeby czynność powtórzyć. 
 

Magazynowanie: 
 

 
 

 
 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. 
Chronić przed zmrożeniem i temperaturą powyżej 50°C. 
 

Przepisy BHP: 
 

 

 
 
Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 
charakterystyki produktu niebezpiecznego. 
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 
na terenie danego kraju. 
 

 


