ROSTSKYDDSBEHANDLING AV
LAGERVAGNAR
OCH SEPARATA
MOTORER

Makulera tidigare VM produkt P grupp 05 nr l av februari

1969.

Rostskyddsbehandling av lagervagnar .
Lagrir>g av färdiga vagnar bör om möjligt ske under tak eller inomhus. För att skydda
•

fordon som inte kan lagras på detta sätt färses de från fabriken med ett transportskydd. Emellertid kan detta material endast i viss omfattning skydda mot skador från
nedfall. Avgärande här är nedfalletskaraktör, vilken kan variera från platstill plats.

•

I vlssa fall kan lackskyddet vara tillräckligt för flera veckors lagring, i andra fall
kan angrepp på lacken ske efter ett par veckor. Fär den skull måste lagringsvagnar
inspekteras med korta intervaller för att säkerställa att inga angrepp har inträffat. I
de fall där förhållandena ör svåra, bör man förstärka lackskyddet med ytterligare ett
lager. Dock får det föregående skiktet icke vara förorenat .
Fär borttagning av lackskyddet se VM P grupp 13 nr l av december 1968.
Motorer

•
•

_Inre rosts"-'ddsbehandling

-------~y-------------

-Från fabrik är motorerna inkörda och senare uppfyllda med en motorolja med rost-skyddstillsatser, som ger motorn ett tillfredsstöllande rostskydd under en normal lag_ ringstid .
-Om bilen lagras under löngre tid kan man - som en säkerhetsåtgörd - köra motorn
- några minuter för att förnya rostskyddet på delar där oljan runnit av.
Vid uppstö flning vintertid utomhus eller i ouppvärmd lokol kontrolleras att kylvätskan
innehåller frostskydd i erforderlig utströcknlng.

Rostskyddsbehandling av separata motorer
Lagriflj av motorer bör ske i torr, uppvärmd lokal. Översyn av motorerna företages
med lämpl iga I nterva lIer med hä nsy n taget ti II lagri ngsförhå Ilandena •
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l.

Rengör rostskodade ställen på la ckerade ytor noga och bättringslackera .

2.

Behandla svänghjulet med rosts kyddsvätska Tectyl nr 506 eller matsvarande. Är koppling monterad lossas denna och både koppling och svänghjul behandlas med rosts kyddsvätska Korofen eller motsvarande.
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•

