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Pro-Line Αντισκωριακό ταχείας δράσης
Περιγραφή
Αντισκωριακό ιδιαίτερα ταχείας δράσης με εξαιρετική
διεισδυτική δράση. Αποσυνδέει κολλημένες βίδες και
παξιμάδια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Διεισδύει ακόμη και στα στενότερα σημεία. Εισχωρεί κάτω
από τη σκουριά και τη διαλύει με τριχοειδή δράση. Οι
βίδες που έχουν κολλήσει από τη σκουριά ξεβιδώνουν
με μια κίνηση. Διαλύει τους ρύπους και προστατεύει
χάρη στην εκτόπιση του νερού από τη διάβρωση. Με τη
γρήγορη διείσδυση και την εξαιρετική διεισδυτική
δράση φροντίζει για χαμηλές τιμές τριβής ανάμεσα στα
εξαρτήματα που θέλετε να αποσυνδέσετε.

ιδιότητες
- διαλύει τη σκουριά
- εισχωρεί γρήγορα
- ουδέτερο σε πλαστικά, λάστιχα και βαφές
- εξαιρετική διεισδυτικότητα
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- εισχωρεί κάτω από την υγρασία και την εκτοπίζει
- εξαιρετικά χαμηλή τιμή τριβής
- κατάλληλο και για εργασίες πάνω από το ύψος του
κεφαλιού
- καθαρή εφαρμογή

τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση

Ölkombination, Wirkstoffe
/ combination of oils,
agents

Χρώμα / όψη

farblos / colourless

εύρος θερμοκρασιών
χρήσης

-40 bis +140 °C

Ergiebigkeit

Stahlblech, blank / sheet
steel, bright

Στη βιομηχανία: Για λύσιμο όλων των οξειδωμένων βιδωτών συνδέσεων και ρουλεμάν. Χρησιμεύει ως υλικό
αποσύνδεσης και για συντηρητικό μεταλλικών πλακών.
Εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας σε μεγάλη επιφάνεια με το κλειστό σωληνάκι ψεκασμού. Χρησιμεύει
στη διευκόλυνση της τοποθέτησης σε ρουλεμάν και
οδηγούς ολίσθησης.

Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Ανάλογα με την
περιοχή εφαρμογής, ψεκάστε σε επιθυμητή ποσότητα.
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

20678
D-NL-F-GR-RUS

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

140-180 m²/l
σχήμα

aerosol

οσμή

charakteristisch /
characteristic

Πεδίο χρήσης
Κατάλληλο για την επιχείριση και το συνεργείο καθώς
και σε οχήματα και όλες τις συσκευές στο σπίτι και
στον ελεύθερο χρόνο.
Σε αυτοκίνητα: Με ακριβή σημειακή εφαρμογή μπορούν να στοχεύονται βιδωτές συνδέσεις και πρεσαριστά έδρανα. Εισχωρεί κάτω από και ξεκολλάει βιδωτές
συνδέσεις σε όλα τα μέρη του οχήματος, που έχουν
προσβληθεί από διάβρωση.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-0
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης:
0800/8323230
Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

