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Descrição
Spray lubrificante e de tratamento isento de silicone
para a lubrificação, montagem e manutenção de peças
em plástico e borracha. Ideal para áreas de pintura
mais sensíveis. A elevada protecção UV impede o
envelhecimento prematuro e a fragilização das peças.
Elimina e evita barulhos e chiadeira, especialmente
entre as peças de plástico. Repele a humidade, não se
torna espesso nem cola. Transparente e de aplicação
universal.

Embalagens disponíveis

Características

400 ml Lata Aerossol 20665
D-GB-E

-

pode ser utilizado universalmente
isento de silicone
limpa e protege
não se torna espesso nem cola
resistência aos UV extremamente elevada
excelente resistência aos choques térmicos

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.

Dados técnicos
Base

mineral oil

Gás de propulsão

propane, butane

Odor

characteristic

Côr / aspecto

colourless

Forma

aerosol

Margem de temperaturas de
utilização

-10 to +120 °C

Campos de utilização
Sector automóvel:Para todos os trabalhos de
montagem em peças de plástico ou borracha. Para a
conservação e manutenção de superfícies de plástico
e para a lubrificação de calhas deslizantes, guias de
janelas, rolos dos cintos de segurança e como
tratamento para as vedações da porta. Facilita a
montagem de peças de plástico umas com as outras.
Sector industrial:Graças à fórmula isenta de silicone,
não surgirão problemas em pinturas posteriores.
Ideal na montagem e manutenção de peças de
plástico e quando não se deseja a formação de
películas de silicone. Ideal para calhas deslizantes,
fresas e folhas de serra. Repele a humidade. Elimina
barulhos e chiadeira com qualquer liga polimérica.

Utilização
Pulverizar de forma uniforme, mas em pequena
quantidade sobre as superfícies a tratar a uma
distância de aprox. 20 a 30 cm. Caso necessário,
limpar com um pano seco e deixar secar. Não
pulverizar sobre os pedais nem sobre o volante.
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