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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 Fluid

Olej penetrujący do sektorów wrażliwych

Rust Loosener Fluid jest preparatem fizjologicznie nieszkodliwym
posiadającym atest NSF do sektora spożywczego, dzięki
czemu znajduje zastosowanie w sektorach spożywczym,
farmaceutycznym i kosmetycznym. Rust Loosener Fluid luzuje
zardzewiałe i utlenione połączenia śrubowe, sworznie, dźwignie,
złącza i zawiasy jak i zapieczone podzespoły maszyn. Dzięki
świetnym właściwościom penetrującym Rust Loosener Fluid
potrafi wnikać w najmniejsze

przestrzenie. Zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie części
mechanicznych i styków elektrycznych. Preparat długotrwale
chroni przed korozją i utlenianiem, czyści i konserwuje
powierzchnie metalowe, części mechaniczne oraz styki.

Specjalna formuła potwierdzona atestem NSF sprawia, że Rust
Loosener Fluid może stanowić potencjalny wkład w poprawę
bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy.
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Zapach niemal bezzapachowy

Właściwości usuwa. Usuwa, smaruje, czyści i chroni

Okres przydatności 24 Monate

Barwa beżowy

lepkość kinematyczna (DIN 51 562) w +40 °C 239 mm²/s

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

Odporność termiczna -20 do +150 °C

Obróbka
Spryskać dokładnie czyszczoną część i pozostawić do działania;
w razie potrzeby przetrzeć czystą szmatką. Powtórzyć proces

w przypadku uporczywych zabrudzeń. Chronić powierzchnie
plastikowe i lakierowane

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:
11154400-51 Rust Loosener Fluid 400 ml


