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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-Friction Spray MoS2

Suchy smar wysokotemperaturowy

Anti-Friction Spray MoS2 jest suchym, beztłuszczowym smarem
o wysokiej oporności ciśnieniowej i termicznej (od -200°C do
+450°C). Powłoka smaru nie przyjmuje kurzu, brudu ani wody, jest
odporna na oleje, smary i wiele innych

substancji chemicznych oraz wykazuje dobrą przyczepność
do metali, tworzyw i drewna. Wysoka zawartość dwusiarczku
molibdenu zapewnia czystość smarowania, redukcję tarcia
i umożliwia zastosowanie preparatu jako smaru awaryjnego
oraz wyciszającego hałasy pracy urządzeń. WEICON Anti-
Friction Spray MoS2 korzystnie wpływa na warunki pracy
łożysk ślizgowych, przekładni i innych elementów ślizgowych,
szczególnie w warunkach wysokiego ciśnienia i niskich prędkości
ślizgowych. WEICON Anti-Friction Spray MoS2 przeznaczony
jest do aplikacji na takich elementach jak prowadnice i szyny,
pasy transmisyjne, rolki pasowe i leje, urządzenia infrastruktury
załadunkowej, jako powłoka na urządzeniach tnących oraz jako
alternatywa dla silikonowych preparatów separujących oraz przy
wszelkich aplikacjach wykluczających użycie smarów olejowych
lub tłuszczowych.
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Zapach rozpuszczalniki

Właściwości Suchy smar na bazie MoS2.

Okres przydatności 24 Monate

Barwa antracytowy czarny

Odporność termiczna -200 do +450 krótkotrwale do +500 °C

Suchy po 2-3 min.

Wytrzymałość końcowa po 0,5 h

ISSA-Code 53.402.27

IMPA-Code 450832

Obróbka
Oczyścić i odtłuścić powierzchnię przy pomocy WEICON
Surface Cleaner. Przed użyciem wstrząsnąć puszką aż do
uzyskania wyraźnego odgłosu kulki mieszającej. Nanosić produkt
na oczyszczoną powierzchnie z odległości ok. 20 cm.
Bei Dauergebrauch zwischendurch erneut aufschütteln. Die
Beschichtung ist ca. 2-3 Minuten nach dem Aufsprühen bei
Raumtemperatur (+20°C) staubtrocken.

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:
11539400-51 Anti-Friction Spray MoS2 400 ml


