
 
 
 
 
 

PRODUCER  OF  SPECIAL  LUBRICANTS  FOR  THE  INDUSTRY 

SOGELUB BELGIQUE   - 7522 MARQUAIN (BELGIUM)   SOGELUB France   F- 59780 CAMPHIN  
Tél. : +32(0)69 59 09 49    Tél. : + 33 (0) 3 20 04 08 41  
Fax : +32(0)69 21 44 74    Fax : + 33 (0) 3 20 64 13 29  
E-mail : contact@sogelub.com   www.sogelub.com   E-mail :  france@sogelub.com 

1/1 

S/rev.3/23-10-14 

Technische steekkaart 

PROTEC 85 

Vloeibaar beschermingsmiddel 

PROTEC 85 is een olieachtig, transparant, tijdelijk beschermingsmiddel met anticorrosie eigenschappen en een 
lage viscositeit. PROTEC 85 wordt gebruikt voor het smeren en beschermen van mechanismen en stukken die 
beschut opgeslagen worden. Bescherming en smering van regelingstoestellen in strenge omstandigheden (bv: 
koelinstallaties, enz…); bescherming van precisiegereedschap, werktuigen en kleine mechanische stukken. 

Typische eigenschappen 

De voordelen van PROTEC 85 zijn: 
- Uitstekende bescherming in vochtige omgeving bijvoorbeeld bij condensatie door   

temperatuurschommeling in fabrieken, stukken die een dichtheidstest hebben doorstaan, … 

Technische gegevens en toepassingsgebied 

PROTEC 85 kan gebruikt worden op bijna alle metaalsoorten. Optimale resultaten worden enkel bekomen wanneer 
de te behandelen stukken volledig droog en proper zijn. Het product is klaar voor gebruik en moet in dunne lagen 
aangebracht worden. Verzekert u ervan dat het product goed homogeen is voor het gebruikt, continu mengen is 
meestal niet nodig. Vernevelen van op een afstand van ongeveer 30 tot 40 cm. Het is aanbevolen dat de 
temperatuur van het product en de omgevingstemperatuur tussen de 10 °C en 30 °C ligt. 
 

 Waarden Eenheden 
Samenstelling Minerale olie + anticorrosie additieven  
Uitzicht Vloeibaar  
Kleur Bruinachtig  
Geur Typisch  
Volumemassa (25°C) (ASTM D 4052) ca. 865 kg/m³ 
Kinematische viscositeit bij 40°C (ASTM D 445) 5,5 mm²/s 
Vlampunt COC (ASTM D 92) 106 °C 
Droge film 10 µm 
Dekvermogen 75 m²/l 
Verwijdering van het product Petroleum fracties, alkalische reiniger  

Veiligheid 

Gegevens in verband met veiligheid, hygiëne en transport zijn terug te vinden in onze veiligheidssteekkaarten. 
Deze zijn op eenvoudige aanvraag beschikbaar. 

Verpakkingen 

Container: 1000  l; Vat: 200 l; vaatje: 60 l; bus: 30 l; 4 x 5 l // Karton van 12 Spuitbussen (650ml) 

Aanbevelingen voor de spuitbussen PROTEC 85 

- Houder onder druk en Niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik. 
- Te beschermen tegen zonnestralen en niet blootstellen aan temperature hoger dan 50°C 
- Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. 
- Niet verstuiven in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp 

 
 
De gegeven informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is in eer en geweten verstrekt. Deze informatie garandeert geen bijzondere 
eigenschappen van het product of de geschiktheid voor individuele toepassingen. 


