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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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W 44 T® Multi-Spray

Skuteczny olej wielofunkcyjny

WEICON W 44 T® Multi-Spray jest produktem wielozadaniowym,
dzięki specjalnej formule i niezwykłym właściwościom pełznym
łączy ochronę przed korozją, wypieranie wilgoci, smarowanie,
konserwację i czyszczenie w jednym produkcie. WEICON W
44 T® służy do luzowania zatartych, zablokowanych gwintów,
śrub i zaworów, penetruje i rozluźnia rdzę, wypiera wilgoć ze
styków elektrycznych, zapobiega prądom upływu i ułatwia rozruch
wilgotnych silników. W 44 T nadaje się również jako olej do cięcia
i wiercenia wszystkich rodzaju stali.

Ponadto eliminuje hałasy takie jak skrzypienie, piszczenie
zawiasów, prowadnic, łożysk i wszelkich rodzajów spoin i
połączeń, czyści zabrudzone powierzchnie metalu pozostawiając
długotrwały film, który nie przyciąga kurzu. Również chroni
i konserwuje narzędzia, maszyny, elektryczne urządzenia i
precyzyjne wyposażenie mechaniczne, utrzymując je w stanie
gotowości operacyjnej. WEICON W 44 T® ma niemal
nieograniczoną liczbę aplikacji w warsztatach, w sektorach
motoryzacyjnym, rolniczym, elektrycznym, transportowym a także
w pracach domowych.
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Zapach waniliowy

Właściwości Olej wielofuncyjny

nie zawiera silikonów tak

Okres przydatności 24 Monate

Barwa żółtawy

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

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

Odporność termiczna -50 do +210 °C

ISSA-Code 53.402.11

IMPA-Code 45 08 21

Obróbka
Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. W44 T Przed użyciem
wstrząsnąć puszką i spryskać z odległości ok. 5 cm i pozostawić
na 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:
11251400-51 W 44 T® Multi-Spray 400 ml
11251550 W 44 T® Multi-Spray 500 ml


