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TECHNICKÝ LIST  

 
Popis 
 
COYOTE Konkor 101 je kvalitní ropný olej obsahující vysoce účinné adsorpční inhibitory koroze, který se 
na ošetřované plochy aplikuje stříkáním ve formě aerosolu. Vytváří na konzervovaných předmětech 
olejový film, který maže a současně dokonale chrání železné i neželezné kovy jako ocel, litina měď, zinek 
a olovo. Je vhodný k mazání strojů, přístrojů, motorů, náhradních dílů, kontaktů akumulátorů, pantů, k 
čištění a konzervaci zbraní. Uvolňuje zaseklé mechanismy. Chrání železné kovy proti korozi. Vedle 
ochranných protikorozních vlastností disponují i vlastnostmi mazacími, které neztrácejí ani za nízkých 
teplot. 
   
Vlastnosti 
 
COYOTE Konkor 101 po nastříkání na ošetřovaný předmět vytváří homogenní, velice tenký olejový, 
konzervační film, který není třeba ve většině případů při dalším použití komponentů odstraňovat. 
Vydatnost olejového filmu při 20 °C 1,0 – 1,8 kg/100 m2.  
Neobsahuje silikon a je snadno odstranitelný. Po odkonzervování nezanechávají na povrchu ocelových 
a litinových součástí žádný povlak bránící následným povrchovým úpravám. 
Předpokládaná ochrana proti atmosférické korozi běžných ocelových dílů je závislá na způsobu jejich 
balení, skladování a klimatických podmínkách.  
 
Oblast použití 
 
COYOTE Konkor 101 je určen k ochraně výrobků ze železných kovů proti atmosférické korozi. Používá 
se ke konzervaci a mazání zbraní, přístrojů, jemných mechanismů, náhradních dílů. Svou kompatibilitou 
s palivy a velice tenkým konzervačním filmem je určen také pro konzervaci motorů a vstřikovacích 
čerpadel. Nedoporučuje se používat ke konzervaci alkalicky černěných povrchů.  
Výrobek není vhodné používat ke konzervaci součástí a dílů, které obsahují také PVC. 
 

Produkt 
 

Materiál 
Ocel Litina Barevné kovy Lehké kovy 

COYOTE Konkor 101 *** *** * / 
 
Doporučený rozsah: ***velmi dobrý   **doporučený   *použitelný   /nevhodný 
 

Produkt 
 

Doba ochrany podle způsobu skladování v měsících 
Volná 

atmosféra 
Pod 

přístřeškem 
V uzavřeném 

skladě 
Temperovaný 

sklad 
COYOTE Konkor 101 nevhodný 2 4 3 roky 
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Parametry 
 

Parametr Jednotka COYOTE Konkor 101 

Hustota při 20 °C kg/m3 848 

Kinematická viskozita při 40 °C mm2/s 13 
Bod vzplanutí OK  °C  206  

Bod tekutosti  °C  -24  

Relativní ochranná účinnost Ur 30 dní  % min.  97  

Vydatnost olejového filmu při 20 °C  kg/100 m2 1,4  

Doba vzniku první koroze  dny, min.  11  

 
 
Skladování 
 
Skladujte v původních, neporušených, dokonale uzavřených obalech chráněných proti vlivu vzdušné 
vlhkosti v suchých, krytých a chladných skladech. Záruční doba 36 měsíců od data výroby. 
 
Balení 
 
COYOTE Konkor 101 je standardně prodáván jako sprej v obalech o objemu: 200 ml; 300 ml; 400 ml.  


