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AT INCOR O 190 IB SPRAY
Technický list produktu 
149400 
0 
 

Popis a kvalitativní vlastnosti:
AT INCOR O 190 IB SPRAY je konzervační olej ve spreji s excelentními protikorozními a 
konzervačními vlastnostmi, vyvinutý ve
uložení zbraní, strojních dílů a součástí (motory, podvozkové soustavy), pro
konzervaci (36 měsíců). Plněno v tlakové nádobce o objemu 200 a 400 ml.
 
AT INCOR O190 IB SPRAY je určen pro široké spektrum aplikací při komplexním zajišťování 
ochrany před korozí s trvanlivostí
především k dlouhodobému skladování i v přímořských oblastech a k
dílů, funkčních celků, včetně pozemní a letecké techniky i hutní prvovýroby. Totéž platí pro 
ochranu barevných kovů a jejich slitin.
 
AT INCOR O190 IB SPRAY se vyznačuje vysokou přilnavostí a stabilitou díky tixotropním 
vlastnostem penetruje do mater
trvanlivý a stabilní ochranný film o tloušťce 1,2 
Tixotropní účinek oleje AT INCOR O190 IB SPRAY se projevuje tím, že vlastní konzervační vrstva 
dokonale přilne k povrchové vrstvě a
filmu. Této výhody je možno využít především u konzervace povrchů s
jsou ostrá rozhraní na povrchu, včetně štěrbin, skulin nebo spojů materiálů pomocí nýtů nebo 
šroubů. 
AT INCOR O190 IB SPRAY obsahuje:
- speciální, vysoce stabilní polysyntetický nosič bez obsahu parafínů
- účinné a trvanlivé antikorozní a nízkoteplotní aditivy a inhibitory koroze
- vytěsnění vody a neutralizaci a eliminaci stop po otisku lidské ruky na leštěných p
- inertní vůči plastům a pryži - těsnící a spojovací materiál
- splňuje požadavky hygieny práce a pracovního prostředí
 
AT INCOR O 190 IB SPRAY představuje tzv. olejový typ konzervace, který nanášíme pomocí 
aplikační trysky nástřikem na plochu
součástí balení. Velikost (síla) olejové ochranné vrstvy závisí na počtu nástřiků
aplikací. Optimální účinnost konzervačního oleje je možné dosáhnout při teplotách v intervalu 
až + 60°C. 
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AT INCOR O 190 IB SPRAY 

Popis a kvalitativní vlastnosti: 
AT INCOR O 190 IB SPRAY je konzervační olej ve spreji s excelentními protikorozními a 
onzervačními vlastnostmi, vyvinutý ve spolupráci s Armádou ČR pro dlouhodobou konzervaci a 

uložení zbraní, strojních dílů a součástí (motory, podvozkové soustavy), pro 
konzervaci (36 měsíců). Plněno v tlakové nádobce o objemu 200 a 400 ml. 

INCOR O190 IB SPRAY je určen pro široké spektrum aplikací při komplexním zajišťování 
trvanlivostí ochranné vrstvy po celou dobu konzervačního období, 

především k dlouhodobému skladování i v přímořských oblastech a k zaoceánskému trans
dílů, funkčních celků, včetně pozemní a letecké techniky i hutní prvovýroby. Totéž platí pro 

barevných kovů a jejich slitin. 

AT INCOR O190 IB SPRAY se vyznačuje vysokou přilnavostí a stabilitou díky tixotropním 
vlastnostem penetruje do materiálu avytěsňuje volnou vodu. AT INCOR O 190 IB SPRAY vytváří 
trvanlivý a stabilní ochranný film o tloušťce 1,2 - 3,8 μm. 
Tixotropní účinek oleje AT INCOR O190 IB SPRAY se projevuje tím, že vlastní konzervační vrstva 
dokonale přilne k povrchové vrstvě a nedochází u ní ke stékání a ztenčování síly ochranného 

Této výhody je možno využít především u konzervace povrchů s četnými
jsou ostrá rozhraní na povrchu, včetně štěrbin, skulin nebo spojů materiálů pomocí nýtů nebo 

O190 IB SPRAY obsahuje: 
speciální, vysoce stabilní polysyntetický nosič bez obsahu parafínů 
účinné a trvanlivé antikorozní a nízkoteplotní aditivy a inhibitory koroze 
vytěsnění vody a neutralizaci a eliminaci stop po otisku lidské ruky na leštěných p

těsnící a spojovací materiál 
splňuje požadavky hygieny práce a pracovního prostředí 

AT INCOR O 190 IB SPRAY představuje tzv. olejový typ konzervace, který nanášíme pomocí 
aplikační trysky nástřikem na plochu pomocí plošné nebo bodové trysky, která je nedílnou 

Velikost (síla) olejové ochranné vrstvy závisí na počtu nástřiků
Optimální účinnost konzervačního oleje je možné dosáhnout při teplotách v intervalu 
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AT INCOR O 190 IB SPRAY je konzervační olej ve spreji s excelentními protikorozními a 
spolupráci s Armádou ČR pro dlouhodobou konzervaci a 

 dlouhodobou 

INCOR O190 IB SPRAY je určen pro široké spektrum aplikací při komplexním zajišťování 
ochranné vrstvy po celou dobu konzervačního období, 

zaoceánskému transportu 
dílů, funkčních celků, včetně pozemní a letecké techniky i hutní prvovýroby. Totéž platí pro 

AT INCOR O190 IB SPRAY se vyznačuje vysokou přilnavostí a stabilitou díky tixotropním 
iálu avytěsňuje volnou vodu. AT INCOR O 190 IB SPRAY vytváří 

Tixotropní účinek oleje AT INCOR O190 IB SPRAY se projevuje tím, že vlastní konzervační vrstva 
ochází u ní ke stékání a ztenčování síly ochranného 

četnými nerovnostmi, kde 
jsou ostrá rozhraní na povrchu, včetně štěrbin, skulin nebo spojů materiálů pomocí nýtů nebo 

vytěsnění vody a neutralizaci a eliminaci stop po otisku lidské ruky na leštěných předmětech 

AT INCOR O 190 IB SPRAY představuje tzv. olejový typ konzervace, který nanášíme pomocí 
mocí plošné nebo bodové trysky, která je nedílnou 

Velikost (síla) olejové ochranné vrstvy závisí na počtu nástřiků jednotlivých 
Optimální účinnost konzervačního oleje je možné dosáhnout při teplotách v intervalu -40 
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Oblasti použití: 
AT INCOR O 190 IB SPRAY doporučujeme ke konzervaci:
- zbraní a zbraňových systémů, jejich komponentů, a to pro dlouhodobou konzervaci do 36 

měsíců a dlouhodobou konzervaci 
uložení 

- dopravní a vojenské pozemní a letecké techniky ve vazbě na všechny používané materiály, 
včetně jejich povrchové ochrany (vnitřní

- pro skladování a zámořský transport výše uvedených dílů
 

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 O 190 IB SPRAY doporučujeme ke konzervaci: 
zbraní a zbraňových systémů, jejich komponentů, a to pro dlouhodobou konzervaci do 36 
měsíců a dlouhodobou konzervaci - min 5 let, při dodržení zvláštních konzervačních postupů a 

dopravní a vojenské pozemní a letecké techniky ve vazbě na všechny používané materiály, 
včetně jejich povrchové ochrany (vnitřní prostory motorů a palivových systémů)
pro skladování a zámořský transport výše uvedených dílů 

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

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

Technická charakteristika: 
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zbraní a zbraňových systémů, jejich komponentů, a to pro dlouhodobou konzervaci do 36  
let, při dodržení zvláštních konzervačních postupů a 

dopravní a vojenské pozemní a letecké techniky ve vazbě na všechny používané materiály, 
prostory motorů a palivových systémů) 

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

ODSTRAŇOVÁNÍ KARBONU PO STŘELBĚ -- 

 


