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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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Universal Spray-on Grease with MoS2

Smar odporny na wysokie ciśnienia

WEICON Universal Spray-on Grease with MoS2 jest przylegającym
i odpornym na wysokie ciśnienia smarem z dodatkiem MoS2.
Zapewnia długotrwałe działanie oraz płynną pracę podzespołów
a także gwarantuje zmniejszenie tarcia i zużycia części. WEICON
Universal Spray-on Grease with MoS2 przeznaczony jest do
łożysk tocznych i ślizgowych, złączy, dźwigni i prowadnic,
wałków, trzpieni, wałów rozrządu i klinowych oraz sprężyn,
przekładni otwartych i ślimakowych dla wszystkich prędkości
obrotowych przewidzianych do smarowania. Universal Spray-
on Grease with MoS2 może być stosowany w urządzeniach z
łożyskami ślizgowymi i tocznymi w przemyśle, blokach i wałach

przegubowych, łożyskach i złączach obrabiarek, maszynach
budowlanych i rolniczych, pojazdach drogowych i szynowych i
wielu innych.
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Zapach niemal bezzapachowy

Właściwości Smar odporny na wysokie ciśnienia

Okres przydatności 24 Monate

Barwa czarny

lepkość kinematyczna (DIN 51 562) w +40 °C 160 mm²/s

lepkość kinematyczna (DIN 51 562) w +100 °C 15 mm²/s

Odporność termiczna -20 do +120 °C

ISSA-Code 53.402.51

IMPA-Code 450834

Obróbka
oczyścić powierzchnie Für einwandfreie Sprühfunktion, Produkt
auf Raumtemperatur bringen. Przed użyciem wstrząsąć puszką
aż do uzyskania wyraźnego odgłosu kulki mieszającej. Nanosić
równomiernie z odległości ok. 15 cm.

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:
11530400-51 Universal Spray-on Grease with MoS2 400 ml


