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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Alu Grinding Protection

Do wszystkich materiałów ściernych bezsilikonowy

WEICON Alu Grinding Protection działa jako czynnik chłodzący i
separujący podczas procesu szlifowania. Obniża temperaturę w
miejscu kontaktu i formuje bezsilikonową warstwę antyadhezyjną
na materiale ściernym. Stosowanie WEICON Alu Grinding
Protection zapobiega zapychaniu się porów materiału ściernego.
WEICON Alu Grinding Protection jednocześnie wyraźnie zwiększa
żywotność materiału jak i jego wydajność- nawet do 350%.
Przeznaczony jest do wszystkich materiałów szlifujących, tj.
ściernic listkowych i krążków laminowanych, krążków z włókna,
pasów i rękawów ściernych, szlifierek wibracyjnych i maszyn
specjalnych.
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Zapach rozpuszczalniki

Właściwości bezsilikonowy

Okres przydatności 24 Monate

Barwa bezbarwny

Odporność termiczna -20 do +130 °C

Obróbka
WEICON Alu Grinding Protection natryskiwać równomiernie i
obficie na powierzchnię (nowej) tarczy. W przypadku wyraźnego
spadku jakości szlifowania powtórzyć procedurę. Aby uniknąć
niebezpieczeństwa zapłonu, szlifowanie rozpocząć po całkowitym
odparowaniu pędnika.

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:
11451400-51 Alu Grinding Protection 400 ml


