
Descrição
Combinação de agentes de lubrificação termo-está-
vel, com elevada acção aderente e protecção contra
derrapagem de alta qualidade. Após a evaporação do
solvente forma-se uma película lubrificante extrema-
mente aderente e suave. Também adequado para
correntes de anéis vedantes ("O-Ring").

Características
excelentes capacidades de resistência ao frio, ao
calor e aos salpicos de água

-

impede o alongamento de correntes-
excelente aderência-
protecção ideal contra a corrosão-
reduzem o atrito e o desgaste-
capacidade de fluência excelente-
capacidade máxima de protecção sob pressão-
protecção contra a derrapagem-

Dados técnicos
Côr / aspecto farblos,klar /

colourless,clear
Base Syntheseöl mit

Haftverbesserer / oil with
adhesion improver

Densidade 0,715 g/cm³
Margem de temperaturas
de utilização

-30 bis + 180, kurzzeitig
bis 200 / -30 to +180,
short periods up to 200 °C

Resistência à água a 90 °C 0
DIN 51 807

Forma aerosol, flüssig / aerosol,
liquid

Odor charakteristisch /
characteristic

Tempo mínimo de conser-
vação na embalagem ori-
ginal fechada

60 meses

Campos de utilização
Primeira lubrificação e lubrificação de manutenção de
correntes de transmissão de força. Especialmente
adequado para atmosferas com pó, sujas e corrosi-
vas. Graças à sua elevada aderência, adequa-se espe-
cialmente para correntes sujeitas a uma elevada soli-
citação.

Utilização
Limpar cuidadosamente as correntes com um solven-
te como produto de limpeza rápida. Aplicação através
de pulverização. Após a evaporação rápida do solven-
te, o agente de lubrificação obtém a sua consistência
e aderência definitivas.

Embalagens disponíveis
200 ml Lata Aerossol 3581

D-GB-I-E-P
200 ml Lata Aerossol 2804

GB-DK-FIN-N-S
400 ml Lata Aerossol 3579

D-GB-I-E-P
400 ml Lata Aerossol 1813

D-NL-F-GR-ARAB

A nossa informação baseia-se em estudos cui-
dadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.
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LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Alemanha

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

Serviço de hotline: 0800/8323230
Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de


