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TERMÉKISMERTETŐ 
 

EVVA BIOCOR 
 

Repceolaj-bázisú korrózióvédő olaj az ipar, a mezőgazdaság és az építőipar számára - 

környezetkímélő, mert biológiailag gyorsan lebomlik.  

 

 

A mezőgazdasági gépeken 

korrózióvédelemként gyakran egyszerű 

kenőolajokat, sok esetben fáradt olajokat is 

használnak. Amikor tavasszal a gépeket 

megint használatba veszik, az olajfilm a 

szántáson keresztül a talajba és a talajvízbe 

kerül. 

 

Az építőiparban is gyakran az udvaron 

mossák az olajjal konzervált gépeket. Az 

olaj ugyanúgy leszivárog a talajba, ha nincs 

olajleválasztó közbeiktatva. 

 

Az a tény, hogy egy liter ásványolaj 

egymillió liter vizet tud emberi 

fogyasztásra alkalmatlanná tenni, arra 

késztetett bennünket, hogy kifejlesszük a 

biológiailag gyorsan lebomló és ezért 

környezetkímélő EVVA BIOCOR 

korrózióvédő olajat. 

 

EVVA BIOCOR a következő 

tulajdonságokkal tűnik ki: 

- az EVVA BIOCOR - a gyors 

leépíthetőség következtében - 

környezetkímélő, 

nem vízveszélyeztető korrózióvédő anyag, 

amely növényi olaj bázisra épül. 

- az EVVA BIOCOR oldószermentes és 

minden fémes anyaggal összefér, 

- az EVVA BIOCOR olajos védőfilmet 

képez a konzervált alkatrészeken, 

- az EVVA BIOCOR-t fel lehet használni 

az iparcsarnokban, udvaron, a kertben és az 

erdőben. A növényi eredete révén és a jó 

lebomló képessége miatt nem terheli sem a 

talajt, sem a vizeket. 

 

Alkalmazási tanácsok: 

- az EVVA BIOCOR használata ajánlott 

korrózióvédelemként mezőgazdasági 

gépekhez, mint pl. ekékhez, mélytalaj 

lazítókhoz és más talajművelő gépekhez, 

- az EVVA BIOCOR-t csak festetlen 

felületek konzerválásához használjuk, 

külső felületekre ne, mint pl. traktorok 

vezetőkabinjához. 

(Figyelem: a hidraulika dugattyúrudakat 

EVVA BIOCOR-ral védeni!) 

- EVVA BIOCOR-t SPECIÁLISAN 

szezonális konzerváláshoz fejlesztettük ki 

a mezőgazdasági és az építőipar számára.  

- az EVVA BIOCOR-t fel lehet hordani 

fújással, merítéssel vagy kézi eljárással. 

 

 

Jellemzők: 

 

tulajdonság   egység  érték    ...szerint ellenőrizve 

színszám     4,5  DIN ISO 2049 

sűrűség 15 °C-nál g/ml  0,929  DIN 51757 

lobbanáspont   °C  250  DIN ISO 2592 

KV 20 °C-nál  mm2/mp 175  DIN 51562 

   40 °C-nál  mm2/mp 54  DIN 51562 

dermedéspont  °C  -9  DIN ISO 3016 

Filmsúly   g/m2  23  FLV 
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Korrózióvédelmi értékek:    védelmi időtartam: 

belső tárolásnál (épület)    18 hónap 

szabadtéri tárolásnál (tető alatt)   9 hónap 

szabadtéri tárolásnál (tető nélkül)   6 hónap 

 

 

 

Az EVVA BIOCOR használatával ökológiailag helyesen cselekszik, kíméli a környezetet, 

elősegíti a talajvíz tisztántartását és segít az emberek, az állatok és a növények egészségének 

megőrzésében. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok 
nem jelentik egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyságát és nem mentesítik a felhasználót 
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saját vizsgálatainak elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további 
tájékoztató a biztonsági adatlapokon található. 
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