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Pro-Line Haftschmier Spray
Descrição
Composto lubrificante de alta qualidade, sintético,
com estabilidade térmica e extremamente resistente
à centrifugação. Após a evaporação do solvente forma-se uma película lubrificante extremamente aderente. Graças à sua fórmula especial, garante-se uma
protecção segura contra a corrosão e uma excelente
capacidade de vedação. A elevada capacidade de absorção da pressão e o efeito a longo prazo permitem
uma protecção ideal para todos os componentes,
mesmo sob condições extremas.

guias e mancais.

Utilização
Características
- capacidade máxima de protecção sob pressão
- capacidades de resistência à água quente e fria
muito boas
- protecção ideal contra a corrosão
- excelente aderência
- excelente resistência aos choques térmicos
- efeito ideal quando usado sem misturas
- bom poder de fluência
- Também adequado para trabalhos sobre a cabeça
- com efeito de longa duração
- aplicação limpa

As superfícies a tratar devem estar limpas e isentas
de resíduos como sujidade e humidade. Agitar bem
antes de utilizar. Aplicar uma camada com uma grossura de acordo com o campo de utilização. O tubo de
pulverização rebatível garante uma pulverização precisa. Com o tubo de pulverização rebatido, conseguese uma pulverização uniforme. Sobre áreas grandes
sem tubo de pulverização, pulverizar a aprox. 2025 cm de distância. Também pulveriza de cabeça para baixo.

Embalagens disponíveis
400 ml Lata Aerossol

Dados técnicos
Base

Syntheseöl,
Polymergemisch /
synthetic oil, mixed
polymers

Côr / aspecto

7388
D-GB-I-E-P

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

hellgelb / pale yellow

Margem de temperaturas -30 bis / to +180,
de utilização
kurzfristig bis /
intermittent to +200 °C
Gás de propulsão

Propan, Butan / propane,
butane

Tempo mínimo de conser- 60 meses
vação na embalagem original fechada

Campos de utilização
Sector automóvel: Para a lubrificação preventiva a intervalos de peças de automóveis de passageiros e utilitários como dobradiças, articulações, hastes, alavancas de engrenagem, guias, calhas deslizantes,
pernos de portas, mancais e tirantes elásticos.
Sector da indústria: Ao pulverizar uniformemente, é
possível uma protecção permanente em superfícies
de aço na vertical. Para a primeira lubrificação ou a
intervalos de componentes na área da indústria, como por exemplo calhas deslizantes, dobradiças, articulações, hastes, alavancas de engrenagem, fusos,
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