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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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Sıvı Gres - Beyaz -

Çok amaçlı spey yağ

Sıvı Gres - Beyaz - harika yapışma dayanımı, mükemmel yıpranma
ve basınç dayanımıyla çok amaçlı püskürtülebilir grestir. Özel
aşındırma azaltan ve korozyon engelleyen katkı maddelerinin
eklenmesi uzun süreli çalışma ömrü ile birlikte -20°C ile +150°C
arası (-4 ile +302°F arası) sıcaklık kararlılığı elde eder. Şeffaf
ürünlerde olduğu gibi, her zaman için görsel

kontrol mümkündür.

WEICON Sıvı Gres - Beyaz - pek çok endüstriyel uygulamada
çubuklar, dişli çarklar, röleler, bilyalı yataklar, menteşeler, kılavuzlar
ve tüm birleşme yerleri ve rakorların uzun süreli yağlanması için
kullanılabilmektedir.

Teknik bilgiler

Koku Solvent

Özellikler çok iyi yapıştırıcı ve yağlama özellikleri

Raf ömrü 24 ay

Renk beyaz

Sıcaklık dayanımı -20 ile +150 °C arası

ISSA-Kod 53.402.50

IMPA-Kod 45 08 33

İşleme
Yağlanacak parçaları iyice temizleyiniz (Temizleyici Sprey S).
Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Ykl. 25 cm mesafeden
püskürtünüz.

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:
11520400-39 Sıvı Gres - Beyaz - 400 ml


