
 

Bilt Hamber DYNAX S50 

 

Antikorozní vosk Bilt Hamber DYNAX S50 

Dynax S50 je vysoce účinný antikorozní vosk, který poskytuje výjimečně dlouhou ochranu ocelovým 
povrchům. Zasahuje do svařovaných částí a utěsňuje povrchové vady. Dynax S50 vytváří měkký, hnědý, 
voskovitý film, který se v případě narušení samo zacelí. Je také schopen zastavit stávající korozi a 
poskytnout dlouhodobou ochranu před korodovaným a korozivzdorným povrchům. Dynax S50 byl 
testován v podmínkách ASTM B117 a výrazně překonal konkurenční materiály ve zkouškách solného 
postřiku. Dynax S50 se také doporučuje pro ochranu drahých strojů a komponentů v dopravě, 
obráběcích strojů, forem apod. Dynax S50 lze v případě potřeby odstranit vhodným rozpouštědlem. 
Dynax S50 není vhodný pro dlouhodobé vystavování ultrafialovému (UV) světlu. Pokročilé kovové 
antikorozní molekuly, které tvoří Dynax S50, dokáží vytěsnit vodu, takže i vlhké povrchy mohou být 
ochráněny, ty samé molekuly zabraňují korozi na již rezavém povrchu a poskytují pozoruhodné 
samoléčebné schopnosti, pokud je film poškozen. Dynax S50 je primárně dutinová protikorozní 
hmota. Dynax S50 se používá s vynikajícími výsledky k ochraně dutin v ocelových člunech, plavidlech, 
pobřežních zařízeních a jiných ocelových konstrukcích vystavených silně korozivním podmínkám. 

 

Vlastnosti vosku Bilt Hamber DYNAX S50 

• Dlouhodobá ochrana pro dutiny, podvozky, dveře, stroje, lodě atd. 
• Odolnost vůči měnícím se podmínkám v dutinách 
• Samoléčebné vlastnosti, chrání i při poškození vosku 
• Přiléhá k vertikálním povrchům 
• Proti vlhkosti 
• Zabíjí stávající koroze 
• Hluboce proniká přírubami a sváry 
• Snadná obsluha – skvěle rozprašuje 
• Bez většího zápachu 
• Průhledný s hnědým odstínem 

 

Jak používat antikorozní vosk Bilt Hamber DYNAX S50 

K aplikaci Bilt Hamber Dynax S50 použijte štětec, váleček nebo sprej či hadičku do dutin. Do uzavřených 
dutin se doporučuje zajistit důkladné zakrytí všech ploch, aby se vosk nedostal na nežádoucí místa. 
Dynax S50 obsahuje vysoce polární inhibitory koroze, které jsou schopné přemísťovat povrchovou 
vlhkost; velmi vlhké povrchy by měly být předběžně ošetřeny za použití Bilt Hamber Ferrosol. Injekční 
systém Dynax S50 nevyžaduje žádný kompresor ani další jiné technické vybavení. 

 


