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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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Anti-Seize Montaj Spreyi ASA 400

Korozyon, yapışma ve soğuk kaynaklamaya karşı güvenilir
koruma

WEICON Anti-Seize Montaj Spreyi yüksek sıcaklık dayanımı ve
mükemmel ayırıcı karakteristiklere sahiptir.

WEICON Anti-Seize yüksek gerilimli parçalar için koruyucu, ayırıcı
ve yağlayıcı olarak kullanılır. İdeal olarak uyumlu katı içerikler ve
seçilmiş katı maddeler geniş yelpazede kullanım alanı sunar.

WEICON Anti-Seize korozyon, yapışma ve aşınma, tutma-
bırakma fenomeni, oksidasyon, aşındırma korozyonu ve elektrolitik
tepkimelerden („soğuk kaynaklama“) korur.

Teknik bilgiler

Temel yağ Sentetik yağ karışımı

Renk antrasit

O +20°C’de (+68°F) yoğunluk DIN 51759 1,16 g/cm³

VKA-Test (DIN 51350) mal yükü 4.200 N

VKA-Test (DIN 51350) kaynak yükü 4.400 N

VKA-Test (DIN 51350) Dairesel kapak değeri (1 Min/1000) 0,5 mm

İşlenmiş penetrasyon (DIN ISO 2137) 310 - 340 1/10 mm

Su dayanımı (DIN 5187) 0 - 90

Basınç (DIN 53281-83) 230 N/mm²

Tuz sprey testi >170 saat

Isı iletkenliği 0,3 W/m·K

Dielektrik dayanımı 0,47 kV/mm

Sıcaklık dayanımı -180 ile +1.200 °C arası

ISSA-Kod 53.402.18

IMPA-Kod 450846

Yüzey ön işlemi
Yüzeyleri kirden ve yağdan arındırın. Montaj macununu eşit şekilde
dağıtın. ASA 400´e yalnızca etkin maddeye özel uygulamalar için
uygundur, saf yağlayıcılar ve greslerin yerini almaz.

İşleme
Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın ve yaklaşık 15 cm’lik
mesafeden yüzeye eşit miktarda uygulayın. Cıvatalarda iyi bir
sızdırmazlık etkisi elde etmek için, Bakır Macunu vida köküne kadar
uygulamak önemlidir. Ürün özelliklerini korumak için Bakır Macunu
diğer yağlar veya gres ile karıştırmayın. WEICON Montaj Macunları
yağlayıcılar ve greslerin yerini almaz.

Depolama
Kabı kapağı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Oksitleyici
maddeler ile saklamayın. Kuru bir yerde oda ısısında depolayın.
Orijinal ambalajında kapalı olarak 24 ay depolanabilir.

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:
27000100 Anti-Seize Montaj Spreyi ASA 400 100 ml
27000400-39 Anti-Seize Montaj Spreyi ASA 400 400 ml


