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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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W 44 T® Multi Sprey

Çok etkiye sahip çok fonksiyonlu yağ

WEICON W 44 T Multi Sprey özel formülü ve harika sürünme
kapasitesi ile tek bir üründe korozyon koruması, yağlama, koruma
ve temizlemeyi birleştiren çok fonksiyonlu bir üründür.

WEICON W 44 T Multi Sprey sıkışan dişlileri, cıvataları, bağlantı
parçalarını ve valfleri gevşetir, pasa nüfuz eder ve dağıtır, elektrik
kontaklardan nemi giderir, takip akımlarını önler ve ıslak motorları
başlatmayı kolaylaştırır. W 44 T ayrıca delme ve kesme işlemleri için
bir kesme yağı olarak uygundur.

Menteşeler, kılavuzlar, yataklar ve tüm birleşme yerleri ve
rakorlardaki gıcırtılı ve cızırtılı sesleri yok eder. Kirli metal yüzeylerini
temizler ve lekelemeyen veya yapışmayan, toz çekmeyen incecik
ve uzun süreli bir katman bırakır. Tüm aletleri, elektrik ve mekanik
hassas cihazları korur ve onları işler halde tutar.

Teknik bilgiler

Koku Vanilya

Özellikler Çok etkiye sahip çok fonksiyonlu yağ

Raf ömrü 24 Ay

Renk sarımsı

Kinematik viskozite (+40°C DIN 51562) 21 mm²/s

Kinematik viskozite (+100°C DIN 51562) 4 mm²/s

Sıcaklık dayanımı -50 ile +210 °C arası

ISSA-Kod 53.402.11

IMPA-Kod 45 08 21

İşleme
Kutuyu kullanmadan önce iyice çalkalayınız.W 44 T' ı ykl. 5 cm
mesafeden püskürtünüz ve ykl. 30 sn etkisi altında bırakınız.

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 veriler talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11251400-39 W 44 T® Multi Sprey 400 ml
11251550 W 44 T® Multi Sprey 500 ml


