TECHNIKAI ADATLAP

NÉGY ÉVSZAKOS KENŐOLAJ SPRAY PTFE
Felülvizsgálat időpontja: 2015/09/17

Tecnikai Jellemzők:
Bázis:
Konzisztencia:
Sűrűség:
Viszkozítás (Brookfield)
Gyulladáspont
Vízben oldhatóság
Illékony Szerves Vegyület (VOC)
Alkalmazási hőmérséklet:

1/1 Oldal

Ásványi olajak PTFE adalékkal
olaj
0,82 g/ml
210 cST at 20°C / 18,5 cSt at 100°C

< 270 °C
nem oldható
80 %
+5°C és +30°C között

(*) A fenti értékek eltérhetnek számos környezeti tényezőtől, mint pl hőmérséklet, páratartalom, felület típusa stb.

Termék leírás
A négy évszakos PTFE kenőolaj spray egy speciálisan kerékpárláncokhoz kifejlesztett anyag minden
időjárásra.
Tulajdonságai
 csökkenti a súrlódást az elemek között
 rozsda és korróziómentes
 csökkenti a kopást
 vízlepergető
 nem csöpög
 alacsony viszkozitás, könnyű alkalmazhatóság
 minden irányban mozgatható fej (360°)
Alkalmazása
 Kerékpárláncok,
váltóagyak,
kormány
agyak kenésére.
 Minden időjáráshoz.
 A PTFE hosszú távú védelmet biztosít a
kopás ellen
Csomagolás
Színe: átlátszó
csomag: 400ml aerosol (nettó)

Eltarthatóság
Bontatlan csomagolásban, száraz és hűvös helyen
+5°C and +25°C között 2 évig eltartható.
Használata:
Használat előtt rázza fel. Nyomja ki a kívánt menynyiséget. A felesleget távolítsa el száraz rongy segítségével.
Biztonsági előírások
A termékre az általános munkavédelmi, illetve higiéniai előírások felelnek meg. További információért
olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot.
Felelőség
E technikai adatlap tartalma korábbi tesztek, tapasztalatok eredményét foglalja össze. Általános
eredmények, melyek nem vonnak maguk után
semmilyen felelősség vállalást. A felhasználó felelőssége eldönteni, hogy a termék megfelel-e a feladathoz.

Megjegyzés: Jelen Technikai Adatlap az előző adatlapok felülvizsgált verziója. A dokumentumban
meghatározott irányelvek a tapasztalat és gyakorlat, valamint laboratóriumi vizsgálatok eredményei. A
különféle anyag és felület, illetve sokrétű felhasználási mód miatt, melyek az ellenőrzéseinken túl
vannak, nem tudunk felelősséget vállalni az eredményekért. Minden esetben javasoljuk a termék
kipróbálását a munka előtt. A terméket rendeltetésszerűen kell szállítani, tárolni és használni és a gyártó
által megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.
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