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BioCorr® Rostskydd

Produktbeskrivning
BioCorr Rostskydd är ett vattenbaserat, biobaserat och 
biologiskt nedbrytbart rostskydd som är framtaget för skydd av 
metallkomponenter under lagring och transport. 

BioCorr Rostskydd ger ett multimetallskydd och är ett utmärkt 
miljöalternativ till petroleumbaserade rostskyddsprodukter. BioCorr 
är inte märkningspliktig. BioCorr är klar att användas utan blandning/
spädning och ger behandlade ytor ett skydd på upp till 2 år vid 
inomhuslagring. 

Vid transport samt utomhuslagring bör behandlade komponenter 
också tilläggsskyddas med ett barriärskydd t.ex. Tribotec VpCI 126 
film. 

Till skillnad från oljebaserade rostskyddsprodukter lämnar BioCorr 
en osynlig torr skyddsfilm, vilket underlättar hantering samt ger ett 
bättre utseende av behandlade komponenter. Denna egenskap gör att 
arbetsplatsen upplevs som ren och behov av utsug samt arbetsskydd 
reduceras. 

BioCorr är fri från VOC (flyktiga organiska kolväten) och biologiskt 
nedbrytbar vilket eliminerar alla destruktionskostnader normalt 
förknippade med oljebaserat rostskydd.

Applikationer
• Rostskydd av maskiner och maskinkomponenter 
• Temporärt skydd vid lagring och transport 
• Skydd av rör, flänsar, växlar 
• Skydd av gjutgods, stålark och coils 

Egenskaper
• Ger ett utmärkt rostskydd för de flesta metaller 
• Miljöanpassad och biologiskt nedbrytbar 
• Ersätter hälsovådliga mineraloljor samt brandfarliga 

lösningsmedel 
• Klar att användas direkt 
• Kombinerar filmbildande additiv med VpCI 

ångfasrostskyddsinhibitorer. 
• Tränger bort vatten och olja från metallytor 
• Ger en torr, transparent, klibbfri yta 
• Fri från VOC (flyktiga organiska kolväten) 
• Innehåller inga klorerade substanser, kromater eller nitriter 
• Formulerat på biologiskt förnyelsebart material

Användning
BioCorr är klar att användas direkt från 
förpackningen och kan appliceras genom 
sprayning (handspruta alt. spraybox) eller 
doppning.

Produktdata
Utseende: Vit mjölkaktig vätska  
pH: 8,4-9,1 (mjuk)  
Densitet: 1,00-1,01 kg/l

Testresultat
ASTM D 1748 (Klimatkammare), timmar

Stål Koppar Aluminium
800 160-200 160-200  

ASTM D 4627-86 (Gjutgods spåntest)
Godkänt

Förpackningsstorlekar
BioCorr Rostskydd levereras i 19 liter dunk, 
208 liters fat och container eller efter 
kundens behov. 

BioCorr finns även som EcoAir BioCorr i 
340 gr tryckluftsdrivna sprayförpackningar, 
levereras 12 st/förpackning.
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Lagring
BioCorr skall förvaras väl försluten i frostfritt utrymme. Skall omröras, 
skakas före användning. Lagringstid upp till 24 månader. 

Övrig information
För komplett information gällande produkten och hantering kontakta 
Tribotec. Säkerhetsdatablad finner ni på www.ecoonline.se under 
fliken ”Sök”.
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