Technický list
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Vysoce výkonné mazivo s obsahem práškové mědi pro extrémní podmínky
Rozsah
použití:

Univerzální, vysoce výkonný, mazací a ochranný přípravek,
který dlouhodobě zabraňuje korozi, oxidaci, zatavení
šroubových spojů, přírub, brzd, spojů výfukového potrubí,
ozubená kola, řetězy, vedení, připojení kotlů a pecí. Použitelný
za vysokých provozních teplot a tlaků.
______________________________________________________________

Způsob
aplikace:

Dózu s přípravkem velmi důkladně protřepejte, dokud
neuslyšíte pohyb míchací kuličky. Následně přípravek aplikujte
z cca 20 cm vzdálenosti přímo na mazané místo nebo plochu.
Po použití pročistěte hnací ventil (sprej v obrácené poloze
krátce prostříkněte).
______________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

Vysoce efektivní univerzální mazací a separační přípravek pro použití za
extrémních provozních podmínek. Zabraňuje prorezavění, zapečení,
opotřebení a korozi šroubových spojů. Usnadňuje montážní a demontážní
práce a eliminuje deformaci a zadření závitových spojů.








odpuzuje vodu a prach
dlouhodobá ochrana před atmosférickými vlivy
odolný kyselinám a alkáliím
odolný proti vyhoření a vymývání
neobsahuje olovo, nikl a kadmium
neomezená tlaková odolnost
teplotní odolnost: -40 C až +1200 C

___________________________________________________________________________

Použití:

 použitelný ve všech oblastech průmyslu, autodílnách, na stavební a
zemědělské stroje, v městských komunálních službách, lodní dopravě
atd.
 vysoce výkonný mazací a ochranný prostředek např. pro šroubové
spoje, trubkové spoje, příruby, brzdy, spoje výfukového potrubí,
ozubená kola, řetězy, vedení, připojení kotlů a pecí atd.
___________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených
v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost.
Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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