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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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Zincir ve Halat Spreyi

yapışkan
basınca dayanıklı

WEICON Zincir ve Halat Spreyi tüm yüksek gerilimli zincirler ve tel
halatların kalıcı iç ve dış yağlaması için sentetik, şeffaf yapıştırıcı
yağdır.

Zincir ve Halat Spreyi özellikle yapışkan ve basınca dayanıklıdır, son
derece sürünme yeteneğine, ses geçirmeme ve su itme özelliğine
sahip, uzama, sürtünme ve yıpranmayı önler.

WEICON Zincir ve Halat Spreyi her türlü zincirlerde ve tel halatlarda,
dişli çarkları ve sonsuz vida dişlileri, yüksek hızlı makine parçaları,
birleşme yerleri ve rakorlar, makaralar, bilyeli rulmanlar ve blok
yaylarda ve endüstrinin birçok alanında kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Koku Mineralyağı

Özellikler ses geçirmez

Raf ömrü 24 ay

Renk renksiz

Sıcaklık dayanımı -40 ile +200 °C arası

ISSA-Kod 53.402.15

IMPA-Kod 45 08 29

İşleme
Kutuyu kullanmadan önce çalkalayınız. Yakl. 15 cm mesafeden
temizlenmiş ve kuru yüzeyin üzerine püskürtünüz. Sonrasında
ilgili emniyet hükümlerini yerine getirerek çalışır vaziyette de
uygulanabilir.

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:
11500400-39 Zincir ve Halat Spreyi 400 ml


