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EIGENSCHAPPEN 

• Ongevoelig voor chemicaliën (remvloeistof, strooizout etc.). 

• Uitstekende vloei-eigenschappen, zonder nalekken. 

• Eenvoudige verwerking - geen demontage of afdekken van rubber en kunststof onderdelen nodig. 

• Hoge temperatuurbestendigheid (tot 150°C). 

• Aromaat- en siliconenvrij, geurloos. 

• Perfecte roestbescherming. 

• Transparant bevat 0,1% UV-Indicator waardoor tijdens of na gebruik eenvoudig te controleren is welke delen 
behandeld werden. Gebruik hiervoor een geschikte UV-lamp of black-light. 
 
  

 
 

OMSCHRIJVING 
Hi-Temp Wax Spray is een zeer duurzame ML-coating op basis van verzeepte vetzuren en een voortreffelijke 
roestbeschermer voor plaatdelen en holle ruimtes in fabrieksoriginele kwaliteit. Het product heeft een uitstekend penetratie- en 
waterverdringend vermogen, waardoor het tot in de kleinste openingen kan doordringen en de ondergrond langdurig en betrouwbaar kan 
beschermen. 
 
Hi-Temp Wax heeft door zijn speciale chemische samenstelling een extreem hoge temperatuurbestendigheid. Het product blijft absoluut stabiel 
tot een temperatuur van 150°C. Door de zeer hoge temperatuurbestendigheid is Hi-Temp Wax uitermate geschikt om te gebruiken in de 
motorruimte van het voertuig en machinekamers, het product zal absoluut niet weglopen. 
Hi-Temp Wax is te gebruiken om bij constructie of reparatie aan voertuigen metaal en plaatwerk te beschermen tegen corrosie. Veelal wordt dit 
product aangebracht aan de binnenzijde van portieren, chassisdelen, balken etc. 
 
Ook kan Hi-Temp Wax zeer goed worden toegepast voor het beschermen van contactdozen, accupolen en overige elektrische componenten die 
aan weersinvloeden, vocht, vuil en pekel onderhevig zijn. Hi-Temp Wax zorgt ervoor dat deze delen in hoge mate waterafstotend zijn, waardoor 
storingen door indringend vocht of corrosie tot een minimum worden beperkt. 
 
Hi-Temp Wax is verkrijgbaar in twee verpakkingsvormen: als aerosol en als 1l-verpakking. 
 
De verpakking in een 1l-bus is zeer economisch en perfect te verspuiten met de InnoQuip Pressure Pot Gun. De vele instelmogelijkheden van het 
pistool maken elke gewenste laagdikte mogelijk. Voor het optimaal behandelen van holle ruimtes is er de Cavity Tube Set. 
 
De aerosolverpakking is zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. Het product is in eerste instantie bij het aanbrengen vloeibaar, zodat 
het diep tussen de delen kan dringen. Als het drijfgas verdwenen is, blijft er een mooie, vaste en beschermende coating over. Door de extra 
bijgeleverde nozzle met rietje zijn de moeilijk bereikbare plaatsen zeer goed te behandelen. Voor het optimaal behandelen van holle ruimtes is 
er de Hi-Temp Wax Spray Tube. 
ALGEMEEN 

VERPAKKING  AEROSOL 500 ML Transparant    | Zwart en bruin alleen verkrijgbaar op aanvraag 

ARTIKELCODE 02.2116.6100 | 02.2118.0000 | 02.2117.0980 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:  Verzeepte vetzuren 

Volumieke massa / dichtheid:  ± 850 kg/m³ 

Consistentie:  Vloeibaar (spuitklaar in aerosol) 

Oplosmiddelen:  Mengsel van aromaatvrije oplosmiddelen 

Vlampunt:  < 0°C 

Temperatuurbestendigheid:  -40°C tot +150°C (smeltpunt > 150°C) 

Waterbestendigheid:  Uitstekend 

Oplosmiddelbestendigheid:  Matig 

Tests:  Uitstekende corrosiewering volgens DIN 50021 (meer dan 500 uur) 

Verwerkingscondities:  +15°C tot +35°C 

Soort ondergrond:  Metaal 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of 
Innotec Seal and Bond Remover. 

Methode van aanbrengen:  Spuitbus goed schudden voor gebruik. Spuitafstand 20-25 cm. Een egale gesloten laag aanbrengen. Voor 
het aanbrengen in holle ruimtes, de speciale Hi-Temp Wax Spray Tube gebruiken. Na gebruik bus 
omkeren en ventiel schoonspuiten. 

Stofdroog:  Nooit, Hi-Temp Wax blijft enigszins kleverig. 

Doorhardingssnelheid:  2-4 uur (bij 20°C) 

Aanbevolen laagdikte:  Een egale, gesloten laag 

Schuurbaarheid:  Niet schuurbaar 

Overschilderbaarheid:  Niet overschilderbaar 

Reinigen materialen:  Met Innotec Multisol 

Reinigen handen:  Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:  12 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:  Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:  F 

Bijzonderheden:  0,1% UV-indicator (bij transparant) 

EAN-Code:  Transparant: 5400563035542 
 Zwart: 5400563035566 (alleen op aanvraag) 
 Bruin: 5400563035559 (alleen op aanvraag) 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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