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Pro-Line Electronic-spray
Beschrijving
Volledig synthetische, kunststof-verdraagzame elektronische spray voor het reinigen en verzorgen van
vervuilde elektrische onderdelen. Beschermt elektronische onderdelen tegen corrosie door vocht en water te verdringen. Infiltreert oxide- en sulfidelagen,
waardoor contactweerstand verminderd, elektronische onderdelen beschermd en de bedrijfsveiligheid
gewaarborgd worden. Kunststof en rubberdelen worden niet aangetast. De sneldrogende formule laat
geen resten achter en is siliconenvrij.

Eigenschappen
- vermindert contactweerstanden
- droogt restloos op
- neutraal bij contact met rubber en kunststoffen
- vrij van siliconen
- ook geschikt voor werkzaamheden boven
lichaamshoogte
- ondergraaft en verdringt vocht
- goede corrosiebescherming
- reinigt verontreinigde contacten

Technische gegevens
Kleur / uiterlijk

blau / blue

Basis

Syntheseöl / synthetic oil

Dichtheid bij 20 °C

0,85 g/cm³
DIN 51 757

Pourpoint

-53 °C
DIN ISO 3016

Vlampunt

201 °C
DIN ISO 2592

Viscositeitsindex

145

Verlies door verdamping
(Noack)

2,1 Gew.-%
DIN ISO 2909

Watergehalte

40 ppm Ω · cm
DIN 51 581

Neutralisatiegetal

0,03 mg KOH/g
DIN 51 777 T 1

Kopercorrosie

0-1
DIN 51 809

Specifieke elektrische
doorgangsweerstand bij
20 °C

1,6 · 10 ⁹ Ω · cm

Geur

charakteristisch /
characteristic

Vorm

flüssig / liquid

Viscositeit bij 40 °C

>7 mm²/s

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
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Toepassings-Gebieden
Voor onderhoud, verzorging, reiniging en bescherming van alle elektrische componenten aan het voertuig, zoals steek- en klemaansluitingen, lampvoeten,
kabelverdelers, schakelelementen, relais, stroomverdelers, onderbrekers, starters, dynamo's, zekeringen,
accupolen, antennes en voor de smering van fijnmechanische onderdelen.

Gebruik
Elektrische componenten voordat u ze monteert inspuiten, vervolgens monteren. Bij zwaar gecorrodeerde contacten langer laten inwerken. Losgeraakte corrosieresten met een doek of borstel afvegen. Door de
uitklapbare spuitlans is zeer nauwkeurig opspuiten
gegarandeerd. Wanneer de spuitlans is ingeklapt,
vindt oppervlaktespuiten plaats. Spuit ook boven het
hoofd. Opmerking: Na het opspuiten 10 min. laten uitluchten, alvorens een component op een spanningsbron aan te sluiten.

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

Telefoon: +49 (0) 731/1420-13
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische hotline: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de

