
Teknik Bilgi Formu
Değiştirme tarihi:17.08.2020 - Sayfa1/1

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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V-Kayış Spreyi

Yüksek gerilimli güç iletim kayışları için uygun

WEICON V-Kayış Spreyi çeşitli ağır gerilimli tahrik kayış tipleri için
sentetik elastomer bazlı şeffaf kemer kaplamasıdır.

Çalışma ömrünü artırır, makinelerin ve sistemlerin dayanıklılık
sürelerini uzatır, kayış kaymasını önler, tam tahrik kapasitesi
iletir, gıcırtıyı yok eder ve önler, gözeneklere nüfuz eder, çekme
dayanımının etkinliğini artırır, sürtünmeyi artırır ve yapışmaya
yardımcı olur, statik yüklemeyi önler, esneklik sağlar ve yıpranmaya
karşı korur.

V-Kayış Spreyi Kumaş, deri, kauçuk ya da PVC gibi çeşitli
kayışlardan yapılmış pek çok bilindik malzeme için uygundur. V-
kayışlar, bağlantı kayışları, tahrik kayışları, düz kayışlar, yuvarlar
kayışlar, dişli kayışlar, transmisyon kayışı, oluklu kayışlar ya da
konveyör kayışlar için uygundur.

WEICON V-Kayış Spreyi özellikle makinelerdeki tüm tahrik kayışları,
agregalar, kompresörler, pompalar, jeneratörler, konveyörler,
frezeler, sütunlu matkaplar ve soğutma üniteleri için uygundur. İlgili
güvenlik yönetmeliklerine uyulduğu takdirde çalışma sırasında da
kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Koku Mineralyağı

Raf ömrü 24 Ay

Renk renksiz

Sıcaklık dayanımı -40 ile +80 °C arası

İşleme
Temizlenecek olan parçanın üzerine yoğun bir şekilde püskürtün
ve etki etmesini bekleyin; Gerekirse, temiz bir bezle silin.
İnatçı lekelerde işlemi tekrarlayın. Plastik ve vernikli yüzeylerle
temasından kaçının.

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:
11511400-39 V-Kayış Spreyi 400 ml


