
 

 

ANTICORIT BW 366 
 
Опис 
Універсальний воскоподібний антикорозійний 
засіб для довготривалої консервації будь-яких 
незахищених поверхонь, металевих деталей, 
заготовок. Ідеальний засіб для захисту виробів з 
металу, що зберігаються чи транспортуються на 
відкритому повітрі. 
 
Властивості 
ANTICORIT BW 366 утворює воскоподібну захис-
ну плівку, яка характеризується наступними 
властивостями: 

 еластичність та відсутність пористості; 

 висока міцність; 

 висока стійкість при низьких температурах; 

 не знижує функціональність рухомих деталей, 
таких як ланцюги, завіси і шарніри; 

 висока стійкість до механічних пошкоджень; 

 швидко висихає. 
 
ANTICORIT BW 366 забезпечує надійний і довго-
тривалий корозійний захист при зберіганні 
заготовок і виробів з металу в приміщенні, під 
навісом чи на відкритому повітрі. Застосовується 
для консервації матриць і ливарних форм, 
валків, труб, профілів, обладнання, запасних 
частин і т.п.  
 

Спосіб застосування 
ANTICORIT BW 366 наноситься на поверхню за 
допомогою пензля, валика, методом занурення, 
а також із пневмопістолета. Випускається також 
в аерозолі. 
Захисна плівка при потребі легко усувається 
бензином, ізопарафіном, хлоровуглеводнями чи 
індустрійними миючими засобами фірми FUCHS 
- RENOCLEAN K, RENOCLEAN E, а також FUCHS 
MULTICLEAN. Може наноситись як на очищену 
так і на вологу поверхню. 
 
Призначення 
ANTICORIT BW 366 призначений для: довготри-
валої консервації матриць і ливарних форм, 
валків, труб, профілів, обладнання, запасних 
частин, ланцюгів, стальних тросів і т.п.; 
антикорозійного захисту незахищених повер-
хонь і деталей сільськогосподарських і будівель-
них машин на час сезонних простоїв. 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANTICORIT BW 366 
 
Фізико-механічні характеристики 

Параметри Одиниці BW 366 Тех. Норми 

Колір  Світло-коричневий  

Густина при 15°C г/мл 0,88 DIN 51 757 

Час витікання с 60 DIN 53 211 

Температура спалаху °C 40 EN 22 719 

Клас пожежної безпеки  A II  

Питома вага захисної плівки г/м2 38 FLV-F3 

Тип захисної плівки  воскова, липка  

Залишок після випаровування % 55  

Час висихання при кімнатній 
температурі 

Хв. 60  

Антикорозійний захист на пластинках зі сталі марки 1405 

Камера вологого клімату год. 1000 ASTM D-1748 

Соляна камера год. 800 DIN 50 021 SS 

Камера змінного вологого 
клімату 

 
цикли 

 
> 100 

DIN 50 017 
KFW 

Тривалість захисту H/S/F* місяці 12-36/ 12-36/ 6-24  

 
* H/S/F – зберігання в приміщенні / під навісом / на відкритому повітрі 
 


