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Pro-Line Stop στη διαρροή λιπαντικού κιβωτίου
Περιγραφή
Το PRO-LINE STOP στη διαρροή λιπαντικού κιβωτίου
ταχυτήτων ανανεώνει λαστιχένια ή πλαστικά στεγανοποιητικά που έχουν ξεραθεί. Σταματάει την απώλεια λιπαντικού στα κιβώτια που στάζουν. Τέλος στους λεκέδες λαδιού που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Προστατεύει συμπλέκτες από τη διαρροή λιπαντικού, αποτρέπει την έλλειψη λίπανσης και ζημιές στο κιβώτιο
λόγω πολύ χαμηλής στάθμης λαδιών.

ιδιότητες
- εύκολη εφαρμογή
- αποτρέπει το λάδωμα συμπλεκτών
- δυνατότητα ανάμιξης με λάδια κιβωτίων του εμπορίου
- ιδανική λίπανση σε ακραίες συνθήκες χρήσης
- αποτρέπει λεκέδες λαδιού και ρύπανση του
περιβάλλοντος

τεχνικά χαρακτηριστικά
Ιξώδες στους 40 °C

642 mm²/s
DIN 51562

Δείκτης ιξώδους

101
DIN ISO 2909

σημείο ανάφλεξης

66 °C
DIN ISO 2592

σημείο ροής

-27 °C
DIN ISO 3016

Υπόδειξη: Ακατάλληλο για χρήση σε αυτόματα κιβώτια, ή σε κιβώτια με υγρό συμπλέκτη!

Διαθέσιμες συσκευασίες
500 ml δοχείο μεταλλικό

5199
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Αριθμός χρώματος (ASTM) 3,5
DIN ISO 2049
βάση

Additivkombination /
combination of additives

Χρώμα / όψη

blau / blue

πυκνότητα στους 20°C

0,92 g/ml

οσμή

charakteristisch /
characteristic

σχήμα

flüssig / liquid

Πεδίο χρήσης
Για όλα τα μηχανικά, βοηθητικά κιβώτια και διαφορικά.

Εφαρμογή
Το περιεχόμενο του δοχείου του 500 ml επαρκεί για
έως και 10 l λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων. Η προσθήκη μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Η στεγανοποιητική δράση πρέπει να αναμένεται μόνο αφού διανυθεί
μια απόσταση περ. 600 - 800 km. Για την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της επιτυχίας, προτείνουμε την εκ
νέου χρήση του Pro-Line Stop στη διαρροή λιπαντικού
κιβωτίου ταχυτήτων σε κάθε αλλαγή λιπαντικού κιβωτίου.
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