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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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Belt Dressing Spray

Do mocno obciążonych pasów transmisyjnych

WEICON Belt Dressing Spray to przezroczysta powłoka na
bazie syntetycznych elastomerów przeznaczona do mocno
obciążonych pasów napędowych wszelkiego rodzaju. WEICON
Belt Dressing Spray poprawia żywotność oraz niezawodność
maszyn i urządzeń, zapobiega ślizganiu się pasów, umożliwia
przenoszenie maksymalnej siły napędu, eliminuje piski, wypełnia
nierówności powierzchni pasów, zwiększa tarcie i poprawia
adhezję, zapobiega

powstawaniu ładunków elektrostatycznych, zapewnia płynną
pracę urządzeń, chroni pasy przed wycieraniem i zabezpiecza
przed starzeniem. Belt Dressing Spray Produkt może być
stosowany na wielu typach pasów wykonanych z płótna,
skóry, gumy czy PVC, takich jak pasy klinowe, segmentowe,
płaskie i okrągłe, wielorowkowe i zębate, pasy pędne i
taśmy przenośnikowe. WEICON Belt Dressing Spray szczególnie
zalecany jest do pasów w maszynach i

urządzeniach typu agregaty, kompresory, młyny, wiertarki i
chłodnice we wszystkich gałęziach przemysłu.
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Zapach Olej mineralny

Okres przydatności 24 Monate

Barwa bezbarwny

Odporność termiczna -40 do +80 °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:
11511400-51 Belt Dressing Spray 400 ml


