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Pro-Line Smeerfilm-spray
Beschrijving
Hoogwaardige synthetische, thermostabiele, extreem
hechting- en slingervaste smeermiddelverbinding. Na
het afdampen van het oplosmiddel blijft een extreem
hechtende smeermiddelfilm achter. Dankzij de speciale formulering zorgt het voor optimale corrosiebescherming en uitstekende afdichtingsprestaties. Biedt
vanwege de hoge drukabsorptievermogen en de langdurige werking optimale bescherming voor alle componenten, ook onder extreme omstandigheden.

Eigenschappen
- maximaal drukopnemend vermogen
- zeer goed koud- en heetwaterbestendig
- uitstekende corrosiebescherming
- uitstekende hechting
- uitstekende temperatuurbestendigheid
- optimale effectiviteit in niet-gemengde toestand
- goed kruipvermogen
- ook geschikt voor werkzaamheden boven het hoofd
- met langdurige werking
- schone toepassing

Gebruik
Te behandelende oppervlakken moeten schoon en vrij
van vuil en vocht 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. Op grote oppervlakken zonder spuitlans vanuit een afstand van ca. 20-25 cm spuiten. Spuit ook
boven het hoofd.

Verpakking
400 ml Spuitbus

20676
D-NL-F-GR-RUS

Technische gegevens
Basis

Syntheseöl,
Polymergemisch /
synthetic oil, mixed
polymers

Kleur / uiterlijk

hellgelb / pale yellow

Gebruikstemperatuurgebied

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

Drijfgas

Propan, Butan / propane,
butane

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

Minimumhoudbaarheid bij 60 maanden
origineel afgesloten blik

Toepassings-Gebieden
Bereik Automotive: voor de preventieve intervalsmering van componenten in motorvoertuigen en bedrijfswagens, zoals scharnieren, gewrichten, stangenstelsel, omkeerhefbomen, geleidingen, glijrails, deurbouten, lagers en veerbalansen.
Bereik industrie: door oppervlaktebespuiting kan een
sterk hechtende corrosiebescherming op staande
stalen oppervlakken worden geproduceerd. Voor
nieuwe- en intervalsmering van componenten in de
industriesector, zoals glijrails, scharnieren, gewrichten, stangenstelsel, omkeerhefbomen, spindels, geleidingen en lagers.
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