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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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Alüminyum Zımpara Koruması

Tüm aşındırıcılar ile etkili, silikonsuz

WEICON Alüminyum Zımpara Koruması zımparalama sürecinde
soğutucu yağ ve ayırıcı gibi işlerde kullanılır. Kontakt noktasında
sıcaklığı düşürür ve aşındırıcı malzemede silikonsuz yapışma
önleyici bir katman oluşturur.

Alüminyum Zımpara Korumasının kullanımı tıkanmayı önler
ve zımparalama ortamındaki gözenekler açık kalır. WEICON
Alüminyum Zımpara Koruması aşındırıcı diskin alet ömrünü büyük
ölçüde artırır ve zımparalama performansını %350’ye kadar artırır.

Fiber çarklar, kaplama, sonsuz zımparalama kayışlar, yörüngeli
zımparalar ve özel makineler gibi temellerdeki tüm aşındırıcı
malzemeler için kullanılabilmektedir.

Teknik bilgiler

Koku Solvent

Özellikler silikonsuz

Raf ömrü 24 ay

Renk renksiz

Sıcaklık dayanımı -20 ile +130 °C arası

İşleme
WEICON Alüminyum Zımpara Koruması'nı yeni bileme taşına
dolgun şekilde püskürtünüz. Bileme gücü azaldığında uygulamayı
tekrarlayınız. Bileme uygulamasını itici gazın çıkmasından sonra
başlatınız. (birden tutuşma riski).

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:
11451400-39 Alüminyum Zımpara Koruması 400 ml


