Technický list

VP- EXTRÉM mazací sprej 400 ml

B7094

Speciální vysoce přilnavé (VP) transparentní mazivo extrémně odolné
tlaku, odstředivým silám a vibracím
Rozsah
použití:

Pro speciální mazání a ošetřování zařízení a součástek vystavovaných
extrémně vysokým tlakům, vibracím, odstředivým silám a otřesům ve všech
odvětvích průmyslu. Ideální pro mazání extrémně zatěžovaných i ve vodě
pracujících mechanismů. Možno použít v automobilovém průmyslu,
v dopravě, v loděnicích, na železnici, v papírnách, čističkách odpadních vod
a v mnoha dalších odvětvích. Vhodné pro použití i v potravinářství,
pivovarech, konzervárnách, lihovarech, vodárnách a masokombinátech
všude tam, kde nepřichází do přímého kontaktu s potravinami a nápoji.
_____________________________________________________________

Způsob
aplikace:

Přímým postřikem na mazané místo nebo plochu, před aplikací je nutné
odstranění všech mastnot a nečistot (např. B7015 nebo B7902).
_____________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

Transparentní speciální extrémně přilnavé mazivo s vynikající odolností
proti vodě, tryskající vodě a extrémním tlakům. Po nastříkání se výborně
rozptyluje, spolehlivě přilne na všechny pevné povrchy. Zabraňuje
opotřebení a korozi u extrémně namáhaných součástí (ozubené převody,
ozubená kola, řetězy, ocelová lana, hřídele, otočné klouby, kluzné kolejnice aj.). Prodlužuje
životnost strojů. Šetří náklady na údržbu.
 Extrémně silná a dlouhodobá přilnavost, rovnoměrné rozptýlení po namazané ploše
 Extrémně vysoká vzlínavost a zatečení do nepřístupných spojů při aplikaci
 Vynikající odolnost proti mechanickému otěru a tlaku
 Po aplikaci a odpaření nosného rozpouštědla přilne a nestéká z namazaného místa
 Dlouhodobá ochrana před atmosférickými vlivy, vytěsňuje vodu
 Zabraňuje vnitřní i povrchové korozi, neutrální k „O“ kroužkům
 Výborně odolává proudící, stříkající a tlakem stříkající slané i sladké vodě
 Vysoce odolné zředěným kyselinám a louhům
 Teplotní stálost a odolnost od -35oC do +200oC
___________________________________________________________________________


Použití:

Mazání řetězů, článků, řetězových kol, převodů, ocelových lan, táhel, pístů, těsnících
kroužků a jiných pohyblivých součástí pracujících v extrémních podmínkách.
 Maže ozubená kola, ozubené převody, šroubové převody, ložiska, kladky, otočné
klouby, kloubové závěsy, vačky, hřídele, vodící tyče, vodící lišty, válečkové systémy a
dopravníky, pumpy, uzavírací šoupátka, ventily, převodníky tlaku vystaveným
extrémním podmínkám.
 Vhodné pro míchací zařízení, mixéry, drtiče, centrifugy, stavební stroje, rotující části
obráběcích strojů, dopravní zařízení, sterilizátory, dmychadla, kompresory, klimatizace a
balící stroje.
 Vhodné také i při vyšším teplotním zatížení.
___________________________________________________________________________

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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