
Descrição
Lubrificante branco de alto rendimento, resistente à
água e aderente. Depois da evaporação do solvente,
permanece um lubrificante mole que pode ser utiliza-
do sob as condições mais adversas graças à sua ex-
celente resistência às temperaturas baixas e altas.
Graças à sua segura protecção contra a corrosão e à
boa resistência à água, os componentes ficam prote-
gidos da melhor maneira. Graças a uma película lu-
brificante extremamente aderente, a sua aplicação é
particularmente limpa. Lubrifica e conserva todos os
componentes.

Características
excelentes propriedades de protecção contra
pressões elevadas e desgaste

-

boa protecção contra a corrosão-
excelente aderência-
boa resistência à água-
aplicação limpa-
impede a corrosão por atrito-
excelente poder lubrificante-
Também adequado para trabalhos sobre a cabeça-
excelentes propriedades de temperatura alta e
baixa

-

isento de silicone-

Dados técnicos
Côr / aspecto weiß / white
Base Mineralöl,

Festschmierstoffe
Espessante Bentonit
Densidade ca. 1,0 g/cm³
ISO 2176 NLGI 2
Transmissor de consis-
tência

ohne / without

Margem de temperaturas
de utilização

-30 bis +250 / -30 to +250
°C

Gás de propulsão Propan, Butan / propane,
butane

Odor charakteristisch /
characteristic

Forma flüssig, aerosol / liquid,
aerosol

Ponto de inflamação -97 °C
Densidade a 20°C 0,64 g/ml

Campos de utilização
Para a lubrificação de peças móveis como veios, do-
bradiças, articulações, cavilhas, cabos Bowden, ca-
lhas, correntes, molas, chavetas de fixação, todas as
peças mecânicas de precisão, fusos, guias, molas,
etc.

Utilização
As superfícies a tratar devem estar limpas e isentas
de resíduos como sujidade e humidade. Agitar bem
antes de utilizar. Aplicar uma camada com uma gros-
sura de acordo com o campo de utilização. O tubo de
pulverização rebatível garante uma pulverização pre-
cisa. Com o tubo de pulverização rebatido, consegue-
se uma pulverização uniforme. Sobre áreas grandes
sem tubo de pulverização, pulverizar a aprox. 20-
25 cm de distância. Também pulveriza de cabeça pa-
ra baixo.

Embalagens disponíveis
400 ml Lata Aerossol 7387

D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cui-
dadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.
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