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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Sprej na řemeny

vhodný pro silně zatížené hnací řemeny

WEICON Sprej na řemeny je transparentní prostředek na řemeny
na bázi syntetických elastomerů pro silně namáhané hnací řemeny
všech druhů.

Prodlužuje životnost strojů a zařízení, zabraňuje odlupování
řemenů, přenáší plný výkon, odstraňuje pískání, proniká do hloubky
pórů, zvyšuje účinnost přenosu sil, zvyšuje tření a přilnavost,
zabraňuje vzniku statického výboje, zvyšuje elasticitu a chrání před
stárnutím.

Sprej na řemeny pro všechny druhy řemenů a pásů z obvyklých
materiálů, například z tkanin, kůže, pryže nebo PVC. Lze jej použít
pro řemeny klínové, článkové, ploché, kulaté, ozubené, žebrované,
transmisní nebo pro dopravníkové pásy.

WEICON Sprej na řemeny je vhodný pro všechny druhy
hnacích řemenů ve strojích, aregátech, kompresorech, čerpadlech,
generátorech, dopravnících, mlýnech, vrtacích a chladicích
zařízeních. Při dodržení bezpečnostních pokynů lze použít i v
provozních podmínkách.

Technické údaje

Zápach minerální olej

Skladovatelnost 24 měsíců

Barva bezbarvý

Teplotní odolnost -40 až +80 °C

Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte
teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
11511400-66 Sprej na řemeny 400 ml


