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LM 40 Multi-Funktions-Spray
Descrição
Combinação de substâncias de propriedades de protecção contra a corrosão, antiferrugem, repelentes de
água com um óptimo efeito de lubrificação. Melhora a
condutividade eléctrica a contactos e elimina a sujidade assim como resíduos de óleo e gordura entranhados. Mantém a facilidade de movimento das peças
móveis em todas as áreas. Com um odor agradável
graças ao seu perfume a coco.

Utilização
Pulverizar sobre o local a tratar e deixar actuar.

Características
- óptimo poder de fluência
- dissolve ferrugem
- boa resistência à água
- lubrifica e conserva
- boa protecção contra a corrosão
- melhora a condutividade eléctrica
- dissolvente da sujidade
- reduzem o atrito e o desgaste
- isento de silicone
- mantém a facilidade de movimento das peças
móveis
- compatível com plásticos, pinturas, metais e
madeira
- pode ser utilizado universalmente

Dados técnicos
Forma

flüssig / liquid

Base

Ölkombination, Wirkstoffe
/ combination of oils,
agents

Côr / aspecto

braun / brown

Odor

charakteristisch /
characteristic

Densidade a 20°C

0,84 g/cm³

Viscosidade a 40°C

< 7 mm²/s

Ponto de inflamação

62 °C

Solvência em água

löslich / soluble

Embalagens disponíveis
50 ml Lata Aerossol

3394
D-GB

200 ml Lata Aerossol

3390
D-GB-I-E-P

200 ml Lata Aerossol

2815
GB-DK-FIN-N-S

200 ml Lata Aerossol

8946
D-NL-F-GR-ARAB

400 ml Lata Aerossol

3391
D-GB-I-E-P

400 ml Lata Aerossol

2816
GB-DK-FIN-N-S

5 l Jerrycan plástico

3395
D

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

Margem de temperaturas - 40 bis + 140 / - 40 to +
de utilização
140 °C
Rendimento

Stahlblech, blank 140-180
/ sheet steel, bright 140180 m²/l

Campos de utilização
A excelente combinação de substâncias permite um
largo leque de aplicações como o uso doméstico,
tempos livres, oficinas e indústria.
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e-mail: info@liqui-moly.de
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