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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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Tuk ve spreji bílý

víceúčelový tuk ve spreji

Tuk ve spreji bílý je víceúčelový tuk pro vysoce namáhané součásti,
s vynikající přilnavostí a velmi dobrou odolností vůči tlaku a stárnutí.

Díky obsahu aditiv, která chrání před korozí a mimořádně snižují
opotřebení, se dosahuje teplotní stability od -20°C do +150°C (-4
do +302°F) společně s dlouhou životností. Oproti transparentním
produktům je kdykoli možná vizuální kontrola.

WEICON Tuk ve spreji bílý lze použít k dlouhodobému mazání
mechanismů a ozubených kol, válečkových a kuličkových ložisek,
závěsů, spojek, kloubů a vedení všech typů.

Technické údaje

Zápach rozpouštědlo

Parametry velmi dobrá přilnavost a mazací účinek

Skladovatelnost 24 měsíců

Odstín bílý

Kinematická viskozita (DIN 51562) při +40°C 110 mm²/s

Kinematická viskozita (DIN 51562) při +100°C 10 mm²/s

Teplotní odolnost -20 až +150 °C

ISSA-Code 53.402.50

IMPA-Code 450833

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:
11520400-66 Tuk ve spreji bílý 400 ml


