MERCASOL antirustmidler for bil, redskap,
verktøy, maskiner m.m.
MERCASOL 1

MERCASOL – valgt og anbefalt av fagfolk…
MERCASOL 1 er et tynt, voks/oljebasert
antirustmiddel. Høypenetrerende og fuktfortrengende med god korrosjonsbeskyttende
evne og etterlater en brun fettaktig film. Brukes
fortrinnsvis til antirustbehandling i kanaler og
hulrom på biler hvor best mulig penetrering i
sprekker og plateskjøter er viktig.

MERCASOL 2

600 ml spray, 1 liter flaske, 5 liter spann, 20 liter,
60 liter og 205 liter fat.

MERCASOL 4

MERCASOL 2 er et tynt voksbasert antirustmiddel. Penetrerende og fuktfortrengende med
god korrosjonsbeskyttende evne og etterlater
en transparent, tørr, vokslignende film. Gunstig
som kompletterende rustbeskyttelse der man
ønsker en transparent voksfilm, f.eks. i panser,
motorrom, bakluke eller som rustbeskyttelse
av redskap, verktøy og maskiner m.m.

MERCASOL LYDDEMPERMASSE

MERCASOL ZINKSPRAY

MERCASOL 5

MERCASOL 3

600 ml spray og 1 liter flaske.

MERCASOL 3 er et tykt voks/ bitumenbasert
antirustmiddel. Finnes i svart og bronse og
etterlater en seig, slitesterk film med god rustbeskyttelsesevne. MERCASOL 3 er varmebestandig og har god fleksibilitet også ved lave
temperaturer. Brukes til antirustbehandling av
ramme, bunnplate og hjulhus på biler, samt
tilsvarende konstruksjoner. For å oppnå best
mulig resultat bør falser og plateskjøter først
grunnes med MERCASOL 1.
600 ml spray, 1 liter flaske, 1 liter boks,
5 liter spann, 20 liter, 60 liter og 205 liter fat.

MERCASOL 4 er en bitumenbasert understellsmasse for antirustbehandling i hjulhus og
på steder som utsettes for kraftig slitasje. Har
en smidig konsistens og påføres enklest med
sparkel eller grov pensel, opp til 2-4 mm tykt
lag. Renner eller sprekker ikke. Falser og
plateskjøter grunnes først med MERCASOL 1.
1 liter boks og 5 liter spann.

MERCASOL tar vare på verdiene…

MERCASOL 5 er en løsningsmiddelbasert
alkydfarge, brukes som steinsprutbeskyttelse
på bilens terskelkanaler, skjermbuer, front- og
bakplater. Gir en matt, strukturert film som
beskytter mot sand- og steinsprut. Den er lydog vibrasjonsdempende og kan overlakkes
med de fleste billakker og tåler avfettingsmidler.
Ubehandlede overflater bør først behandles
med rustbeskyttelsesprimer eller Mercasol
Zinkspray. Underlaget må være fritt for smuss,
fett, olje og rust. MERCASOL 5 finnes i svart
og hvit farge. 600 ml spray og 1 liter flaske.
MERCASOL ZINKSPRAY eller kaldgalvanisering,
etterlater et skikt som inneholder mer enn 90%
zink og er særdeles god korrosjonsbeskyttelse.
Brukes på rene overflater som eneste rustbeskyttelse, – og som underlag ved antirustbehandling eller som rustbeskyttelsesprimer
under andre dekkfarger (noen lakkfarger, dog
ikke kompatible). 600 ml spray.
MERCASOL LYDDEMPERMASSE er en
elastisk vannbasert masse med meget gode
lyddempingsegenskaper. Massen er godt
egnet til påføring, både inn- og utvendig i
person – og varebiler. Lyddempermassen
hefter godt på de fleste materialer og er
gjennomtørket helt vannfast. Overflater som
skal behandles må være tørre og fri for fett
og smuss. Blanke flater (plast, lakkerte flater
og lignende) bør rubbes opp/mattslipes for
å oppnå best mulig vedheft.
Massen påføres lettest med sugepistol,
tykkelse ca. 1,2 – 1,8 mm. 1 liter flaske.

Godt utstyr til rustbeskyttelse er viktig!
Sprøyteutstyr for viderekomne…
SPRAY TILBEHØR. Munnstykke med
forlengelsesrør medfølger tynnstoffspray.
Lang fleksibel slange tilpasset aerosolbokser
for bruk i hulrom, fåes som tilleggsutstyr.
SPRØYTEPISTOL for trykkluft til MERCASOL’s
1 liters flasker. Munnstykke medfølger for
påføring på åpne flater, som understell og
terskelkanaler. Slange for behandling i hulrom
leveres som tilbehør.

Effektiv rustbeskyttelse,
– fagfolkets* dom!

MERCASOL TURBO. Effektiv trykkpistol for
bruk på bilverksteder og karosseriverksteder.
5 forskjellige munnstykker for kanaler, hulrom
og understell medfølger. For trykkluft,
arbeidstrykk 3 – 5 bar.

MERCASOL for storforbrukere…
MERCASOL leveres også i følgende emballasjer;
20 liter spann, 60 liter og 205 liter fat.

MERCASOL INDUSTRISERIE er et bredt spekter
produkter for industrielt bruk.
Be om spesialbrosjyre.

Importør:

BULL ENGER AS
Fokserødveien 30, 3241 Sandefjord.
Pb 2063, 3202 Sandefjord
Tlf: 33 46 15 40
Fax: 33 46 15 41
e-mail: tbenger@online.no
Aslakvn. 20A, 0753 Oslo
Pb 204 Røa, 0702 Oslo
Tlf: 23 29 40 40
Fax: 23 29 40 42
e-mail: tbenger@tbenger.no

Forhandler:

*NORSK ANTIRUSTFORENING valgte MERCASOL – Da kan også du være trygg!

