
Dane techniczne
Zmiana daty:19.08.2020 - Strona1/1

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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Top-Lube-Fluid

Smar przyczepny do sektorów wrażliwych

Top-Lube-Fluid jest specjalnym smarem przyczepnym,
posiadającym atest NSF do sektora spożywczego, dzięki
czemu znajduje zastosowanie w sektorach spożywczym,
farmaceutycznym i kosmetycznym. Top-Lube-Fluid posiada
szczególnie wysoką przyczepność i odpor ność na ciśnienie oraz
świetne właściwości pełzne, wyciszające i wypierające wilgoć.
Zapobiega rozciąganiu, tarciu i zużyciu ściernemu. Specjalna
formuła potwierdzona atestem NSF sprawia, że Top-Lube-Fluid
może stanowić potencjalny wkład w poprawę bezpieczeństwa
i higieny środowiska pracy. WEICON Top-Lube-Fluid może być
stosowany na sworzniach przenoszących napęd, kołach zębatych,
w przekładniach ślimakowych, szybko pracujących częściach
maszyn, złączach, przegubach, rolkach, łożyskach kulkowych oraz
sprężynach w wielu aplikacjach przemysłowych.
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Zapach Neutralny

Właściwości syntetyczny, przezroczysty

Okres przydatności 24 Monate

Barwa Lekko żółtawy

lepkość kinematyczna (DIN 51 562) w +40 °C 97 mm²/s

lepkość kinematyczna (DIN 51 562) w +100 °C 13 mm²/s

Odporność termiczna -20 do +250 °C

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:
11512400-51 Top-Lube-Fluid 400 ml


