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Pro-Line Λιπαντικό σπρέι πρόσφυσης
Περιγραφή
Υψηλής ποιότητας συνθετικό, θερμοάντοχο, εξαιρετικής αντοχής στην πρόσφυση και στην ολίσθηση λιπαντικό. Μετά την εξάτμιση του διαλύτη, απομένει ένα
ακραίας πρόσφυσης φιλμ λιπαντικού. Χάρη στην ειδική
φόρμουλα επιτυγχάνεται ιδανική αντιδιαβρωτική προστασία και εξαιρετική συμπεριφορά στεγανοποίησης.
Παρέχει χάρη στην υψηλή ικανότητα υποδοχής πιέσεων και τη μεγάλης διάρκειας δράση για όλα τα εξαρτήματα ιδανική προστασία ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες.

μοχλοί εκτροπής, άξονες, οδηγοί και έδρανα.

Εφαρμογή
ιδιότητες
- κορυφαία ικανότητα υποδοχής πίεσης
- πολύ καλά ανθεκτικό σε κρύο και καυτό νερό
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική αντοχή πρόσφυσης
- εξαιρετική αντοχή στις θερμοκρασίες
- ιδανική αποτελεσματικότητα χωρίς ανάμιξη
- καλή διεισδυτικότητα
- κατάλληλο και για εργασίες πάνω από το ύψος του
κεφαλιού
- με δράση μεγάλης διάρκειας
- καθαρή εφαρμογή

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και χωρίς
ρύπους και υγρασία. Ανακινήστε καλά πριν από την
χρήση. Ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής, ψεκάστε το
πάχος στρώματος που επιθυμείτε. Ο αναδιπλούμενος
σωλήνας ψεκασμού εξασφαλίζει ακριβή σημειακό ψεκασμό. Με τον σωλήνα ψεκασμού κλειστό, ο ψεκασμός
γίνεται σε μεγάλη επιφάνεια. Σε μεγάλες επιφάνειες,
ψεκάστε χωρίς σωλήνα ψεκασμού από απόσταση περ.
20-25 cm. Ψεκάζει και προς τα επάνω κατακόρυφα.

Διαθέσιμες συσκευασίες
400 ml δοχείο σπρέι

20676
D-NL-F-GR-RUS

τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση

Syntheseöl,
Polymergemisch /
synthetic oil, mixed
polymers

Χρώμα / όψη

hellgelb / pale yellow

εύρος θερμοκρασιών
χρήσης

-30 bis / to +180,
kurzfristig bis /
intermittent to +200 °C

προωθητικό αέριο

Propan, Butan / propane,
butane

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά
κλειστή συσκευασία

60 Μήνες

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

Πεδίο χρήσης
Σε αυτοκίνητα: Για την προληπτική περιοδική λίπανση
εξαρτημάτων σε επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα
όπως σε μεντεσέδες, αρθρωτούς συνδέσμους, μοχλικά
συστήματα, μοχλούς εκτροπής, οδηγούς, ράγες, μπουλόνια θυρών, έδρανα και ελατηριωτές ντίζες.
Στη βιομηχανία: Χάρη στον ψεκασμό μεγάλης επιφάνειας μπορεί να δημιουργηθεί μια αντιδιαβρωτική
προστασία μεγάλης πρόσφυσης σε κατακόρυφες σιδερένιες επιφάνειες. Για νέα και περιοδική λίπανση
εξαρτημάτων στον βιομηχανικό τομέα όπως π.χ. ράγες,
μεντεσέδες, αρθρωτοί σύνδεσμοι, μοχλικά συστήματα,
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