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Pro-Line Keramiekspray
Beschrijving
Extreem hoge temperatuur en hoge druk bestendige
smeer-, scheid- en corrosiebeschermende pasta. Bestrijkt circa 90 % van alle standaard spraytoepassingen. Voorkomt inloopschade, terugglijden (stick-slip
effect), slijtage en vastbranden en koud lassen. Vooral geschikt bij lage glijsnelheden en/of oscillerende
bewegingen. Beschikt over uitstekende bestendigheid tegen heet en koud water, evenals over zeer goede bestendigheid tegen zuren en logen. Scheidingseffect tot 1.400 °C. Vrij van metalen.

Eigenschappen
- voorkomt remgeluiden
- maximaal drukopnemend vermogen
- voorkomt het vastbranden en koud lassen
- voorkomt terugglijden
- neutraal met betrekking tot gangbare
afdichtingsmaterialen
- goede waterbestendigheid
- niet giftig
- onder omstandigheden bestand tegen organische
zuren en logen
- vrij van siliconen

Technische gegevens
Kleur / uiterlijk

grau / grey

Basis

Mineralöl,
Festschmierstoffe /
mineral oil, solid
lubricants

Verdikker

Bentonit

Dichtheid bij 20 °C

0,64 g/ml

Gebruikstemperatuurgebied

-30 bis 250 / -30 to 250 °C

ISO 2176

NLGI 2

Drijfgas

Propan, Butan / propane,
butane

Geur

charakteristisch /
characteristic

Gebruik
De te behandelen oppervlakken moeten schoon en
droog zijn. Vóór gebruik goed schudden. Afhankelijk
van de toepassing de gewenste laagdikte opspuiten.
Door de uitklapbare spuitlans is zeer nauwkeurig opspuiten gegarandeerd. Wanneer de spuitlans is ingeklapt, vindt oppervlaktespuiten plaats. Spuit ook boven het hoofd.

Verpakking
400 ml Spuitbus

20673
D-NL-F-GR-RUS

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Toepassings-Gebieden
Voor de smering van alle soorten zwaarbelaste glijvlakken, zoals schroef-, steek- en bajonetaansluitingen van staal en non-ferro metalen. Voor de separatie van temperatuurbelaste componenten zoals aan
verbrandingsmotoren, turbines en remsystemen voor
motorvoertuigen. Corrosiebescherming aan schroeven, pennen, bouten, flenzen, spindels en pasvormen.
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