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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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AL- MoS² + 400 Lack Sprey

Kuru yağ

AL- MoS2 + 400 Lack Sprey -185°C (-301°F) ile +400°C (752°F)
arası basınç ve sıcaklık dayanımlı gres içermeyen kuru yağdır.
Tabaka tozu, kiri ve suyu atar ve yağa, grese ve pek çok kimyasala
dayanıklıdır. Metal, plastik ve ahşap yüzeylere yapışır.

MoS2’nin yüksek oranı temiz kaygan yağlama sağlar, sürtünmeyi
azaltır, harika acil çalışma özellikleri vardır ve çalışma seslerini
azaltır.

WEICON AL- MoS2 + 400 Lack Sprey sürgülü yataklar, dişli
tertibatları ve Diğerleri sürgü eşleşmeleri için özellikle de yüksek
basınç yükü ve düşük kayma hızında kayma koşullarını kısaltır ve
geliştirir.

WEICON AL- MoS2 + 400 Lack Sprey kayıcı ve çalışan raylarda ve
kılavuzlarda, konveyör kayışlarında, taşıma röleleri ve sürgülerinde
kesim için kaplama olarak, yükleme teknoloji ürünlerinde silikon
içeren ayırıcıların ve yağ veya gres yağına izin verilmeyen ya da
istenmeyen durumlarda yedek olarak kullanılmaktadır.

AL- MoS2 +400 Lack Sprey X-ışınlarına ve lazer ışınlarına dayanıklı.

Teknik bilgiler

Koku Solvent

Özellikler MoS₂ tabanında Kuru yağlayıcı

Raf ömrü 24 ay

Renk antrasit siyah

Sıcaklık dayanımı -185 ile +400 °C arası

ISSA-Kod 53.402.27

IMPA-Kod 45 08 52

İşleme
Uygulamadan önce yüzeyleri temizleyiniz sonrasında yağlayınız
(Örn: WEICON Yüzey temizleyici). Kutuyu kullanmadan önce
karıştırıcı küreyi duyana kadar çalkalayınız. Ykl. 20 cm masafeden
temizlenmiş ve kuru yüzeye püskürtünüz. Sürekli kullanımda arada

bir yeniden çalkalayınız. Tabaka püskürtmeden ykl. 15 dakika sonra
(+20°C) kuru olacaktır.

Depolama
Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan
sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11539400-39 AL- MoS² + 400 Lack Sprey 400 ml


