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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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Rust Loosener and Contact Spray

Sześciofunkcyjny

Sześciofunkcyjność Rust Loosener and Contact Spray sprawia,
że jest on niezastąpionym środkiem do napraw, utrzymania ruchu
i serwisu. Preparat dociera do bardzo małych przestrzeni, a
specjalny zawór umożliwia pracę w

dowolnej pozycji, także nad głową. WEICON Rust Loosener and
Contact Spray luzuje i likwiduje rdzę na złączach śrubowych
i gwintowych, rurach i przegubach, wypiera wodę ze styków i
układów zapłonu, zapewnia styk na

połączeniach elektrycznych i chroni je przed korozją, zabezpiecza
działanie części mechanicznych i kontaktów, trwale chroni je przed
korozją i utlenianiem, zapewnia trwałe smarowanie powierzchni
ślizgowych oraz pielęgnuje i konserwuje powierzchnie metalowe.

Dane techniczne

Zapach Ropa naftowa.

Właściwości Sześciofunkcyjny

Okres przydatności 24 Monate

Barwa beżowy

lepkość kinematyczna (DIN 51 562) w +40 °C 21 mm²/s

lepkość kinematyczna (DIN 51 562) w +100 °C 4 mm²/s

Odporność termiczna -20 do +150 °C

ISSA-Code 53.402.09

IMPA-Code 450823

Obróbka
Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Nanosić na powierzchnię z
odległości ok. 5 cm i pozwolić preparatowi na działanie przez ok.
30 sekund.

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:
11150400-51 Rust Loosener and Contact Spray 400 ml


