
PROTOL 
ŚRODEK CHRONIĄCY POWIERZCHNIE  

METALOWE PRZED  KOROZJĄ  
na zewnątrz lub wewnątrz 

 
 
 
 
 
     
 
        

 

7 doskonałych powodów, by używać PROTOL: 
1. Prawdziwa osłona przeciw czynnikom atmosferycznym, chroni przed wilgocią i  zapobiega 
utlenianiu. 
PROTOL zapewnia doskonałą wytrzymałość już od pierwszego zastosowania, zapewnia ochronę:   
- na trzy lata, jeżeli stosuje się go do urządzeń znajdujących się na zewnątrz, pod zadaszeniem; 
- na rok, jeżeli stosuje się go do urządzeń znajdujących się na zewnątrz. 
2. Po wyschnięciu pozostawia woskową i gładką warstwę, o bardzo dużej trwałości. 
3. Doskonale przylega. 
4. Sucha warstwa nie łuszczy się. 
5. Nie jest tłusty i nie klei się po wyschnięciu. 
6. Nie przyciąga kurzu. 
7. Nie niszczy urządzeń. Wielofunkcyjny, znajduje zastosowanie do wszystkich metali żelaznych, 
aluminium, miedzi. 

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

      Instytucje              Przemysł    
 

Ochrona urządzeń metalowych narażonych na działanie pogody, służących do robót publicznych, urządzeń 
rolniczych itp. 
Przeznaczony do części metalowych umieszczonych na zewnątrz budynków, mostów i innych konstrukcji. 
Przeznaczony do matryc w drukarniach stosujących wtrysk plastikowy, ław maszyn, prowadnic, części 
zamiennych, obrabianych części mechanicznych, urządzeń skrawających, gwintownic, części precyzyjnych. 
Ochrona obudowy kas, wewnętrznych części błotników, ram pojazdów drogowych przed uszkodzeniami 
wywołanymi przez śnieg. 
 

Właściwości Sposób użycia 
 
Skład : woski w węglowodorowym środowisku alifatycznym 
Postać : płyn o zabarwieniu brązowym 
Gęstość : 0,80 
Temperatura zapłonu : 29°C (wg NFT 60118) 
CHARAKTERYSTYKA UŻYCIA 
Średnia grubość powłoki w każdej warstwie : 50 mikronów 
Wydajność : 1 litr na 5m

2
 przy warstwie o grubości 50 

mikronów 
Czas wysychania : 24 - 28 godzin, w zależności od 
temperatury 
Temperatura użycia : od -30°C do +60°C 
 
PROTOL sprzedaje się luzem bądź w spray’u. 

 
Przed zastosowaniem PROTOL-u, jeżeli jest to konieczne, oczyścić 
powierzchnię za pomocą rozpuszczalnika typu HYDROSINE 43 albo 
MULSIF. 
Zawsze stosować na czystą i suchą powierzchnię. 
Rozpylić na powierzchni przeznaczonej do ochrony, warstwa rozprowadzi 
się jednolicie dzięki właściwościom tiksotropicznym. 
 
W celu usunięcia warstwy ochronnej, użyć rozpuszczalnika typu 
HYDROSINE 43 albo MULSIF. 

 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki. 

 
 

plusiki 7-ki  
MULSIF : Odtłuszczacz – środek do usuwania parafiny na zimno 

 

Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie 
odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.  
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URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE : 

 

CZAJNIK-1500 – profesjonalny, wygodny spryskiwacz ciśnieniowy 
o pojemności 1,5 L dostosowany do nanoszenia gotowego płynu na 
powierzchnie przeznaczone do spawania; istnieje też w wersji 1 L 
(CZAJNIK-1000) i 2 L (CZAJNIK-2000) 

• wykonany jest z plastiku o wysokiej jakości; 

• posiada ciśnieniowy mechanizm, za pomocą którego 
powietrze wpompowywane jest do środka pojemnika, 
umożliwiając po naciśnięciu jednego przycisku  wydobywanie 
się równomiernego, ciągłego strumienia w formie delikatnej, 
rozproszonej „mgiełki”, bez konieczności wykonywania 
dodatkowych ruchów;  

• posiada wygodną, profilowaną rączkę; 

• istnieje możliwość wymiany czerwonej, plastikowej obręczy u 

 

BP7-500 – to butelka plastikowa o pojemności 0,5 L z wygodną 
podziałką i przezroczysta, dzięki czemu widoczny jest poziom płynu. 
Dodatkowo posiada wypustki antypoślizgowe. Przystosowana jest 
do czyszczenia detali lub trudno dostępnych miejsc. 


