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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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Menteşe ve Kilit Spreyi

Silikonsuz ve reçinesiz

WEICON Menteşe ve Kilit Spreyi iyi yapışma özelliklerine sahip
bakım ve onarım ürünüdür. Silikon, reçine, asit veya solvent
içermez. Sürünme ve su itme özellikleri sayesinde,  Sürtünmeyi ve
aşınmayı azaltır, gıcırtı seslerini bastırır.

WEICON Menteşe ve Kilit Spreyi hava koşullarına dayanıklıdır,
korozyona karşı korur ve kirin çözülmesini sağlar.

Pencere, kapı, geçit, garaj, iki eksenli ve kesmeli bağlantı
parçalarındaki bağlantı parçalarının yağlanması, servisi ve bakımı
için kullanılmaktadır.

Teknik bilgiler

Koku kokusuz

Özellikler reçinesiz ve asitsiz

Raf ömrü 24 ay

Renk renksiz

Sıcaklık dayanımı -25 ile +120 °C arası

ISSA-Kod 53.402.26

IMPA-Kod 45 08 16

İşleme
Yüzeyleri temizleyiniz. Sorunsuz püskürtme işlevi için ürünü oda
sıcaklığına getiriniz. Kutuyu kullanmadan önce karıştırıcı küreyi
duyana kadar çalkalayınız. Ykl. 15 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:
11560200-39 Menteşe ve Kilit Spreyi 200 ml


