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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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Bakır Macun Montaj Spreyi KPS 400

Yüksek sıcaklıklı uygulamalardaki yüksek gerilimli parçalar
için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı

WEICON Bakır Macun Montaj Spreyi yüksek sıcaklık dayanımı,
korozyon dayanımı ve güce sahip bir koruyucu, ayırıcı ve
yağlayıcıdır. Sülfür, kurşun ya da nikel içermez.

Teknik bilgiler

Kıvamlaştırıcı Alüminyum karışımı sabun

Yoğunluk 1,1 g/cm³

(DIN 940´a göre) katsayısı 0,11 - 0,13

Sürtünme toplam katsayısı 0,12 µ

Sürtünme dişli katsayısı 0,11 µ

Ters sürtünme katsayısı 0,13 µ

VKA-Test (DIN 51350) kaynak yükü 3.200 N

Kinematik viskozite temel yağ (+40°C DIN 51562) 180 mm²/s

Damlama noktası (IP 396) +180 °C arası

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

Yüzey ön işlemi
Clean and degrease surfaces with WEICON Cleaner S.

İşleme
Shake can before use and apply the material evenly from a distance
of approx. 15 cm. On threads it is important that Copper Paste is
applied down to the thread root to ensure a good sealing effect.
Copper Paste must not be mixed with greases or oils to avoid
changes in the material characteristics. Copper Paste does not
replace oil or grease lubrication.

Depolama
Protect from heat and direct solar radiation. Storage temperature
may not exceed +50°C. Store container at cool and aired place.
Keep in a cool place.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik veriler talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
27200400-39 Bakır Macun Montaj Spreyi KPS 400 400 ml


