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AT INCOR MD 40 A SPRAY
Technický list produktu 
023500 
0 
 
AT INCOR MD 40 A SPRAY představuje excelentní multifunkční ochranný a konzervační 
prostředek vyvinutý ve spolupráci s Armádou ČR. Plněno v tlakové nádobce o objemu 200 ml a 
400 ml pro široké spektrum aplikací v armádě, ve strojírenských podnicích, servisech a 
domácnostech. 
 

Oblasti použití: 
AT INCOR MD 40 A SPRAY doporučujeme k:
- polosuché nelepivé voskové konzervaci členitých součástí zbraní a zbraňových systémů 

(konzervace zbraní v užívání) 
- polosuché nelepivé voskové konzervaci členitých součástí a konstrukčních celků pro 

na volné ploše 
- ke konzervaci loží a broušených částí strojů proti korozi (pístnice, hydraulické prvky, spojovací 

materiál) 
- ke konzervaci materiálu s povrchovou úpravou (galvanické pokovení, lakované povrchy, aj.)
- pro konzervaci zbraní, vojenské techniky a strojů při práci ve vlhkém prostředí
- k ochraně jízdních kol, šicích strojů, kovových oken, pantů, řetězů kol a motorových pil
- suchému mazání a konzervaci pružin, per a funkčních celků v automotiv průmyslu a ke 

konzervaci bočních ploch u rolí a svitků plechů
- všestranné použití pro výrobu, domácnost, zahradu, hobby i profi
- pro kombinované konzervace kovů skupiny železa a neželezných kovů, konkrétně slitiny Al a Cu
 
AT INCOR MD 40 A SPRAY dokonale chrání kovové povrchy proti vnějším
vynikajícím penetračním vlastnostem a vysoké vzlínavosti zamezuje vzniku bodové koroze. Po 
aplikaci vytváří na povrchu polosuchý ochranný film (od 1,9 
 
AT INCOR MD 40 A SPRAY odstraňuje karbon po střelbě, rozpouští i staré, usazené karbonické 
nečistoty, odstraňuje zbytky kovů v
broky (Cu, Zn, teflon, apod.). Prostředek je určen pro středně až
měsíců) pro zbraně a zbraňové systémy, které jsou v používání. Pro dlouhodobou konzervaci (do 
36 měsíců) použijte schválený prostředek AT INCOR O 190 IB.
 
Olej AT INCOR MD 40 A je svými vlastnostmi podobný oleji AT INCOR MT 31, má hustší 
konzistenci, méně stéká a umožňuje účinnou konzervaci do 24 měsíců.
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Aplikace: 
AT INCOR MD 40 A SPRAY představuje tzv. odparový typ konzervace, který nanášíme pomocí 
aplikační trysky: 
- nástřikem na konzervovanou plochu pomocí plošné nebo bodové trysky, která je nedí

součástí balení 
- velikost (tloušťka) pevné ochranné vrstvy závisí na počtu nástřiků po zaschnutí jednotlivých 

aplikací 
- všechny spraye jsou osazeny stejným typem aplikační trysky včetně aplikační trubičky, při ztrátě 

tedy snadno použijete z jiného spraye AT
 

Ochrana zdraví:  
Při zacházení se směsí je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany zdraví při práci.
 
EXCELENTNÍ MULTIFUNKČNÍ KONZERVAČNÍ OLEJ 
ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM
 

Technická charakteristika:
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AT INCOR MD 40 A SPRAY představuje tzv. odparový typ konzervace, který nanášíme pomocí 

nástřikem na konzervovanou plochu pomocí plošné nebo bodové trysky, která je nedí

) pevné ochranné vrstvy závisí na počtu nástřiků po zaschnutí jednotlivých 

všechny spraye jsou osazeny stejným typem aplikační trysky včetně aplikační trubičky, při ztrátě 
o spraye AT-OIL 

Při zacházení se směsí je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany zdraví při práci.

EXCELENTNÍ MULTIFUNKČNÍ KONZERVAČNÍ OLEJ --ODSTRAŇOVÁNÍ KARBONU PO STŘELBĚ 
POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM 

charakteristika: 
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