
Descrição
O Spray de manutenção branco constitui um lubrifi-
cante branco de alto rendimento graças à sua extre-
ma aderência e resistência à água. Após a evapora-
ção do solvente forma-se um lubrificante suave.

Características
excelente poder lubrificante-
boa resistência à água-
protecção permanente contra a corrosão-
excelentes propriedades de temperatura alta e
baixa

-

reduz a oxidação por atrito-
elevada aderência-
aplicação limpa-
impede a corrosão por atrito-
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
Lubrificação de componentes móveis: veios, dobradi-
ças, articulações, cavilhas, cabos Bowden, calhas,
correntes, molas, chavetas de fixação, etc.

Utilização
Agitar a lata antes de utilizar. Sobre áreas grandes
sem tubo capilar pulverizar a aprox. 20-25 cm de dis-
tância. O tubo capilar possibilita uma aplicação fácil
em pontos de acesso difícil. Após a utilização, remo-
ver os restos de produto do bico pulverizador (para
tal, virar a cabeça de pulverização para baixo), até co-

meçar a sair exclusivamente o agente de propulsão
puro.

Embalagens disponíveis
250 ml Lata Aerossol 3075

D-GB-E-P
50 ml Lata Aerossol 7556

D-RUS-UA
250 ml Lata Aerossol 1839

D-NL-F-GR-ARAB
250 ml Lata Aerossol 2872

GB-DK-FIN-N-S
250 ml Lata Aerossol 3953

D-RUS-UA

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


