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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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Anti-Seize Assembly Spray

Trwała ochrona przed korozją, zacieraniem i „zimnym
spawaniem”

WEICON Anti-Seize Assembly Spray posiada wysoką odporność
termiczną oraz świetne właściwości separujące. WEICON Anti-
Seize stosowany jest jako środek ochronny, separujący i smarujący
do mocno obciążonych podzespołów.

Idealna kombinacja składników stałych oraz wyselekcjonowanych
dodatków umożliwia szeroki zakres zastosowań. WEICON Anti-
Seize zabezpiecza przed korozją, zacieraniem i zużyciem ściernym,
zjawiskiem „stick-slip”, utlenianiem, korozją cierną oraz reakcjami
elektrolitycznymi („zimne spawanie”). Przeznaczony do wielu
aplikacji przemysłowych.
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Baza oleju Syntetyczna mieszanka olejowa

Barwa antrazyt

Lepkość przy +25°C (DIN 51757) 1,16 g/cm³

VKA-TEST (DIN 51350) obciążenie robocze 4.200 N

VKA-TEST (DIN 51350) siła spawania 4.400 N

VKA-TEST (DIN 51350) skaza (1 Min/1000N) 0,5 mm

Penetracja po ugniataniu (DIN ISO 2137) 310 - 340 1/10 mm

Odporność na wodę (DIN 51807) 0 - 90

Obciążenie ciśnieniowe 230 N/mm²

Test solankowy >170 h

Przewodność termiczna 0,3 W/m·K

Wytrzymałość dielektryczna 0,47 kV/mm

Odporność termiczna -180 do +1 200 °C

ISSA-Code 53.402.18

IMPA-Code 450846

Wstępna obróbka powierzchniowa
Powierzchnie odtłuścić i oczyścić Paste montażową aplikować
równomiernie AS nie zastępuje smarowania olejem lub smarem.

Obróbka
Wstrząsnąć puszką i spryskać z odległości ok. 15 cm. W przypadku
śrub ważne jest, aby pasta montażowa była nakładana aż do
podstawy gwintu. Zapewnia to dobry efekt uszczelnienia. Pasta
montażowa nie powinna być mieszana ze smarami lub olejami.
Smarowanie olejem lub smarem nie jest zastępowane pastą
montażową.

Okres przydatności
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać
razem z utleniaczami. Przechowywać w stanie suchym i w
temperaturze pokojowej. Oryginalne zapieczętowane pojemniki
mają okres trwałości 24 miesięcy.

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:
27000400-51 Anti-Seize Assembly Spray 400 ml
27000100 Anti-Seize Assembly Spray 100 ml


