
Descrição
Lubrificante especial parcialmente sintético e isento
de metal para a aplicação em injectores e velas de in-
candescência e de ignição antes da sua montagem no
motor. Impede que a humidade se entranhe, evitando
assim a corrosão do injector e da vela de incandes-
cência. Graças ao lubrificante especial, a desmonta-
gem é muito mais fácil.

Características
impede a gripagem e fusão a frio-
excelentes capacidades de resistência à água
quente e fria

-

excelente protecção contra a corrosão-
capacidade máxima de protecção sob pressão-
compatível com materiais de vedação comuns-
não tóxico-
resistente a ácidos orgânicos e soluções alcalinas-

Dados técnicos
Côr / aspecto weiß/white
Densidade a 20°C 1,09 g/cm³
Forma Paste / paste
Espessante anorganische

Dickungsmittel und helle
Festschmierstoffe /
inorganic thickeners and
light solid lubricants

Ponto de gota keiner / no one
Margem de temperaturas
de utilização

-40 bis 1400/ -40 to 1400
°C

Base Synthese-,Mineralöl /
synthetic oil, mineral oil

Viscosidade do óleo base
40°C

100 mm²/s

Campos de utilização
Para a lubrificação de superfícies de deslize de todo o
tipo submetidas a elevadas cargas. Para a separação
de componentes submetidos a altas temperaturas,
como injectores, velas de incandescência e de igni-
ção, pinos e pernos.

Utilização
Antes da aplicação da massa lubrificante especial,
deve limpar as peças, eliminando resíduos, sujidade e
humidade. Aplicar sobre as superfícies limpas com
um pincel, uma escova ou um pano que não deixe re-
síduos de fibras. Aplicar a quantidade corresponden-
te ao tipo de utilização e aplicação.

Embalagens disponíveis
20 g Tubo plástico 3381

D-GB

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