
Pneuma-Lube

Mazivo pro pneumatická zařízení, vysoký obsah PTFE

Jako mazací a protikorozní ochrana je tento produkt
univerzální k řešení problémů u všech pohyblivých dílů v
pneumatických zařízeních
a příslušenství. Díky speciálnímu složení a vysokým obsahem
PTFE je tento produkt víceúčelový: mazání, ochrana proti
korozi,
čištění, odpuzuje vodu a konzervuje.
Pneuma-Lube slouží nejen při instalaci nebo údržbě
pneumatických zařízení a příslušenství, ale také lze použít na
pneumatické nástroje v provozu v zatížení. Vynikající odolnost
proti
povětrnostním vlivům umožňuje použití i v jiných odvětvích,
např. v "on-" a "offshore" průmyslu.
Teplotní odolnost se pohybuje v rozmezí od -50°C do +210°C.

Technické údaje
Zápach vanilka
Odstín nažloutlá
Specifické vlastnosti s PTFE
bez silikonů ano
Kinematická viskozita (40 °C) DIN 51 562 21 mm²/s
Kinematická viskozita (+100 °C) DIN 51 562 4 mm²/s
Teplotní odolnost -50°C až +210°C
trvanlivost 24 mon.

Zpracování
Před použitím nádobu protřepejte dokud nebude jasně
slyšet kulička. Rozstřikujte rovnoměrně při pokojové teplotě
(přibližně 20 ° C) a přibližně 25 cm od povrchu. Zaschlé cca
po 15-ti minutách, konečné vytvrzení po cca 10-12 hodinách.
Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a
nevystavujte teplotám nad +50°C.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).
dostupné velikosti:
11260400 Pneuma-Lube, 400 ml, nažloutlá
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Technické spreje

Mazací a multifunkční oleje

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a
odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z
nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.
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