
 

 

Pokyny k použití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Zerust® Axxanol™ 750 VCI 

Zerust® Axxanol™ 750 VCI je antikorozní konzervační olej 
s obsahem VCI (vypařovací inhibitory koroze) ideální pro kovy 
skladované nebo přepravované v uzavřeném balení. Poskytuje 
silnou ochranu před korozí nejen na povrchu, kde je nanesen, 
ale díky odpařovacím inhibitorům také v těžko dostupných 
místech, štěrbinách a dutinách.  

Zerust® Axxanol™ 750 VCI olej poskytuje komplexní ochranu díky 
tvorbě olejového filmu s obsahem kontaktních inhibitorů koroze, 
který dokonale odděluje kov od okolní vlhkosti a díky přítomnosti 
Zerust® VCI látek, které ihned po aplikaci migrují do míst, kam se olej 
nedostane (štěrbiny, závity, atd.).  

Axxanol™ 750 je navržen k aplikaci sprejem a chrání ocel, litinu, hliník, 
mosaz a měď až 10 měsíců ve vnitřním prostředí a až 7 let pokud je 
použit v kombinaci s balením.  

Axxanol™ 750 zanechává na povrchu průhlednou, tenkou vrstvu oleje, 
která je lehce odstranitelná jakýmkoli alkalickým čisticím 
prostředkem. K ochraně dutin aplikujte sprejem na dosažitelný povrch 
a následně těsně uzavřete v balení. Molekuly VCI postupně nasytí celý 
vnitřní prostor a vytvoří účinnou ochranu i na místech, kde není olej 
nanesen přímo. 

Během zkoušek v reálných podmínkách zůstal Axxanol™ 750 viskózní i 
při teplotách hluboce pod nulou (-23°C) a je tedy možné ho nanášet 
sprejem i v zimě.  
 

VÝHODY 

Trojitá ochrana – VCI, kontaktní 
inhibitory a bariérová ochrana 

Lze nanášet sprejováním 

Jednoduše se odstraňuje 

Chrání i v těžko dostupných místech a 
dutinách 

Chrání všechny typy kovů 

1. Díly musí být před nanesením oleje čisté, suché a bez koroze. 

2. Pro zamezení koroze kvůli otiskům prstů používejte při manipulaci s kovem rukavice. 

3. Aplikujte v dobře větraném prostoru mimo zdroje vznícení, díly nechte po použití cca 30 minut odvětrat. 

4. Nejvhodnější je Axxanol™ 750 nanášet sprejováním. Používejte ochrannou dýchací masku.  

5. Pro účinnější ochranu vložte konzervované díly do uzavřeného prostoru (balení). 

6. Díly jsou chráněny až 10 měsíců v zastřešených prostorech. V uzavřeném balení jsou díly chráněny až 7 let. 

Příklady použití 
Skladování 

Přeprava 

Mezioperační ochrana 

Použití v kombinaci s balením 
Zerust®Excor® 



 
 

 

 

Zerust® 
Axxanol™ 750 VCI 

Technické informace 
 

Použití Zerust® Axxanol™ 750 se aplikuje postřikem. Při sprejování je nutné 
použít ochrannou masku. S produktem pracujte při teplotách -23 – 32°C. 
Při tloušťce vrstvy 25 µm je vydatnost cca 15 m2/l (záleží na teplotě a 
aplikaci). Po nanesení oleje je nutné nechat díly cca 30 minut odvětrat.  

Doba ochrany Po důkladném nanesení je doba ochrany ve vnitřních prostorách až 10 

měsíců. Při použití v uzavřeném prostoru (balení) je doba ochrany až 7 

let. Produkt není vhodný k venkovnímu použití  

Typ ochrany  Ocel, litina, mosaz, měď, hliník a slitiny hliníku. Další kovy po konzultaci 
nebo po otestování. 

Skladování Až 2 roky v originálním balení. Chraňte před přímým slunečním svitem. 
Skladujte při teplotách v rozmezí 10 – 32°C. Před použitím promíchejte. 

Vlastnosti Odstranitelnost  Alkalický čisticí prostředek 

Obsah VOC 85 % 

Bod vzplanutí 88°C (190°F) 

Kvalita  
                     

Vzorek z každé výrobní šarže je testován na shodu s předepsanými 
vnitřními normami Zerust®. 

Systém řízení ve společnosti Excor-Zerust, s.r.o. je certifikován dle normy 
ISO 9001. 

 
 
 
 
 
 
 

         Přehled konzervačních prostředků Zerust®Excor® 

Název produktu 
Doba ochrany 

(uvnitř) 
Přípravek na bázi 

Stav povrchu po 
nanesení 

Axxatec™ 80C 

Axxanol™ 33CD 

Axxanol™ 34CD 

Axxanol™ 750 VCI 

Axxanol™ Spray-G 

Axxanol™ Z-Maxx 

Perigol® 100 

Perigol® 230 

Perigol® DW 

6-12 měsíců 

6 měsíců 

6 měsíců 

10 měsíců 

24 měsíců 

24 měsíců 

12 měsíců 

12 měsíců 

6 měsíců 

Voda 

Rozpouštědlo 

Rozpouštědlo 

Olej 

Vazelína 

Vazelína 

Olej 

Olej  

Rozpouštědlo 

Suchý na dotek 

Suchý na dotek 

Tenký olejový film 

Olejový film 

Tenká vrstva vazelíny 

Silná vrstva vazelíny 

Olejový film 

Olejový film 

Suchý na dotek 

 

Balení 

Kanystr 20 l 

Barel 208 l 

Sprej 400 ml 

 

Likvidace 

Zacházet jako s ropným produktem. 
Nepoužitý výrobek a znečištěný 
obal uložit do označených nádob po 
sběr odpadu a označený odpad 
předat k odstranění oprávněné 
osobě. 

EXCOR-ZERUST, s.r.o. 

Kvítkovická 1527 

763 61 Napajedla 

Česká republika 

Tel.: + 420 573 034 227 

Fax: + 420 573 034 207 

info@excor-zerust.cz 

www.excor-zerust.cz 

Tato informace o produktu by měla sloužit výhradně k prvnímu výběru vhodného materiálu, nikoliv jako záruka na 
produkt samotný nebo jako záruka vlastností. Ani informace v technických údajích nezbavují uživatele nutnosti provést 
provozní zkoušky pro konkrétní případy. Pokud máte zájem o vzorky, prosíme, kontaktujte nás. 

Bezpečnost 

Jedná se o ropný produkt. Zabraňte 
uvolnění do životního prostředí. 
Škodlivý pro vodní organismy 
s dlouhodobými účinky. Chraňte před 
horkými povrchy, otevřeným 
plamenem, jiskrami. Zákaz kouření. 
Při práci zajistěte dostatečné větrání. 
Nádobu uchovávejte zavřenou, pokud 
výrobek nepoužíváte. OOP: rukavice, 
ochranné brýle, dýchací maska 
v případě sprejování.  
  


