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Αλοιφή τοποθέτησης ελαστικών μαύρο
Περιγραφή
Κηρώδες υλικό τοποθέτησης με ειδικό σαπούνι. Προσαρμοσμένο στο οικονομικό, επαγγελματικό μοντάρισμα ελαστικών επιβατικών, φορτηγών και μοτοσικλετών.

ιδιότητες
- διατηρεί μαλακό το χείλος του ελαστικού
- αντιμετωπίζει τον σχηματισμό σκουριάς
- αποτρέπει το κόλλημα του ελαστικού στη ζάντα
- διευκολύνει το μοντάρισμα/ξεμοντάρισμα
- στεγνώνει γρήγορα
- χωρίς ορατά υπολείμματα στις ακμές των ελαστικών
- εύκολη εφαρμογή
- πολύ αποδοτικό
- καλή ικανότητα ολίσθησης
- απόλυτα φιλικό στην επιδερμίδα
- κατάλληλο για ελαστικά Runflat
- κατάλληλο για σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
RDKS
- δυνατότητα χρήσης σε νέες γενιές ελαστικών
- δεν στεγνώνει μετά από αρχική θραύση ούτε σε
περίπτωση παρατεταμένης αποθήκευσης
- βιοδιασπώμενο
- χωρίς σιλικόνη
- Χωρίς VOC
- Χωρίς AOX

τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση

DEG, Seife / DEG, soap

Χρώμα / όψη

schwarz / black

πυκνότητα

~ 1 g/cm³

τιμή pH

~8

σχήμα

cremig, fest / creamy,
solid

σημείο ανάφλεξης

~ 240 °C

υδατοδιαλυτότητα

löslich / soluble

οσμή

schwach, geruchlos /
weak, odourless

θερμοκρασία επεξεργασίας

-10 bis +50

ικανότητα αποθήκευσης

60 Μήνες

Εφαρμογή
Περάστε ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα με πινέλο ή
σφουγγάρι στο χείλος του ελαστικού. Σε ελαστικά φορτηγών και EM περάστε και το κοίλωμα της ζάντας και
την κεκλιμένη στεφάνη της πλάτης. Το ελαστικό γλιστράει έτσι εύκολα και χωρίς ζημιές στη ζάντα. Εξασφαλίζει την τεχνικά απρόσκοπτη εφαρμογή του ελαστικού στη ζάντα, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση
για την ακριβή ζυγοστάθμιση και διευκολύνει το μετέπειτα ξεμοντάρισμα. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των ελαστικών!

Διαθέσιμες συσκευασίες
5 kg κουβάς πλαστικός

21345
D-GB-I-E-P

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

Πεδίο χρήσης
Για μοντάρισμα ελαστικών όλων των συνηθισμένων
συνδυασμών τροχών/ελαστικών. Ειδικά κατάλληλο και
για ελαστικά Run-Flat.
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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

