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An ti kor RS fir my Bu chem to uni -
wer sal ny pro dukt o wła ści wo -
ściach an ty ko ro zyj nych. Do sko -
na ły ja ko śro dek sma ru ją cy
do wy py cha czy. Pro du ko wa ny
na ba zie ole jów syn te tycz nych,
któ re ma ja tę wła ści wość, że nie
tward nie ją pod czas pro ce su pro -
duk cyj ne go dla te go nie bę dzie
two rzył osa dów, któ re póź niej
za bru dzą wy pra skę. Nie po wo -
du ją też rdzy na spry ska nym ele -
men cie. Za to two rzy cien ką i od -
por ną war stwę chro nią cą
przed wil go cią i ko ro zją. Wy jąt -
ko wy skład za pew nia do sko na łe

wła ści wo ści przy le ga ją ce od por -
ne na spły wa nie. W re zul ta cie
ma my dłu go trwa łe za bez pie cze -
nie, któ re nie za wie dzie nas pod -
czas pra cy. Śro dek ten mo że być
z po wo dze niem sto so wa ny
w trak cie pra cy wtry skar ki. 
Oto kil ka wska zó wek jak pra wi -
dło wo za sto so wać An ti kor RS
aby w peł ni wy ko rzy stać je go
wła ści wo ści.
Przed pierw szym uży ciem na le ży
usu nąć sta ry smar, rdze i brud
z ukła du wy py cha nia wy pra sek
czy li wy py cha czy, szpi lek, rdze ni
i in nych czę ści ru cho mych for my.

Na stęp nie czy ści my for mę i jej
ele men ty (do te go ce lu po le cam
So lvo Spray fir my Bu chem). Czy -
stą for mę spry sku je my An ti kor
RS w ce lu za bez pie cze nia
przed ko ro zją tym sa mym two -
rzy my cien ką, po śli zgo wą war -
stwę dla ele men tów pro wa dzą -
cych. 
Przed uru cho mie niem pro duk cji,
pa mię taj my aby oczy ścić z war -
stwy ochron nej gniaz do for mu ją -
ce. Moż na to zro bić spry sku jąc
po wierzch nię So lvo -Spray.
Ochron ny film, któ ry po zo sta je
na resz cie for my wtry sko wej za -
cho wa swo je funk cje ochron ne
w sto sun ku do ko ro zji, ale tak że
w sto sun ku do ga zów z PVC, któ -
re są bar dzo agre syw ne. An ti kor
RS nie stward nie je na za bez pie -
czo nym ele men cie ale za cho wa
ela stycz ność. Do brze przy le ga
też do pio no wych ele men tów.
Na da je się do dłu gie go prze cho -
wy wa nia. W stan dar do wym śro -
do wi sku na wet 5 lat.

Czę sto po ru sza nym te ma tem, z któ rym moż na się spo tkać pod czas roz mów z Pań stwem są tłu ste, po -
kry te sma rem lub rdzą wy pra ski. Ten jak by się wy da wa ło bła hy pro blem wy ma ga cią głej kon tro li i na -
kła du pra cy po nie waż brud ne ele men ty mu szą być my te i czysz czo ne ręcz nie co oczy wi ście po chła nia
ma sę cza su i wy dłu ża ca ły pro ces pro duk cji. Nie któ re ele men ty za wie ra ją wgłę bie nia i szcze li ny, któ re
trud no jest do czy ścić. Jest to szcze gól nie uciąż li we dla wy pra sek, któ re bę dą pod da wa ne póź niej szej ob -
rób ce jak ma lo wa nie czy na dru ki.
Po wo dem opi sa ne go wy żej pro ble mu jest prze miesz cza ją ca się z wy py cha czy rdza oraz stward nia łe, za -
pie czo ne reszt ki nie wła ści wych środ ków smar nych, któ re w swo im skła dzie ma ją ole je mi ne ral ne. Dla -
cze go wspo mi nam o ole jach mi ne ral nych? Czę sto skład ni kiem środ ków smar nych są wła śnie ole je mi ne -
ral ne. Ow szem ma ja one wła ści wo ści smar ne ale nie za bez pie cza ją przed wil go cią ani ko ro zją. Na dłuż -
szą me tę kwas za war ty w tych ole jach po wo du je rdzę. Roz rze dzo na rdza i tłuszcz osa dza ją się na wy pra -
skach. Dla tych z Pań stwa, któ rzy sta wia ją na wy so ką ja kość swo ich wy pra sek a tak że na krót ki cykl pro -
duk cyj ny po le cam za sto so wa nie kil ku pro stych me tod, któ re z pew no ścią upo ra ją się z pro ble mem.

Dirk Frevel
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Pa mię taj my aby de li kat nie spry -
skać gniaz do for mu ją ce So lvo
Spray. W ten spo sób usu nie my
war stwę ochron ną a gniaz do
for mu ją ce po zo sta nie czy ste bez
żad nych za bru dzeń. Dla jesz cze
więk szej ochro ny form wtry sko -
wych po le cam An ti kor CL, któ ry
wy pie ra wo dę, moc no pe ne tru je
i chro ni przed do stę pem wil go ci.
An ti kor CL ma nie bie skie za bar -
wie nie, któ re uła twia kon tro lę
nad war stwą ochron ną. Nie

wcho dzi w re ak cje z żad ny mi
me ta la mi i sto pa mi.
Dla wyż szych tem pe ra tur Bu -
chem za pro jek to wał AN TI KOR
HT. Ten pro dukt ma te sa me wła -
ści wo ści co opi sa ny już wy żej
An ti kor RS, ale za bez pie cza ją ca
war stwa ochron na za cho wu je
swo je wła ści wo ści przy pra cy
w wy so kich tem pe ra tu rach, nie
utwar dza się, nie pę ka ale rów -
nież nie spły wa w tem pe ra tu -
rze 200°.

Pro duk ty fir my Bu chem zna la zły
uzna nie na ca łym świe cie.
A swo ją ja kość udo wod ni ły
przy pro duk cji naj bar dziej wy ma -
ga ją cych ele men tów z two rzyw
sztucz nych. Do bór naj lep szych
skład ni ków oraz wy so kie stan -
dar dy pro duk cji za pew nia ją do -
sko na łą ja kość już od 35 lat.
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