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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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W 44 T®-Fluid

multifunkční olej pro citlivé oblasti

W44T Fluid je fyziologicky neškodný multifunčkní olej a má NSF
certifikaci pro potravinářský sektor. To znamená, že může být použit
v potravinářském a nápojovém průmyslu, ve famaceutickém a
kosmetickém průmyslu.

Speciální aktivní složky, složení, penetrační vlastnosti, pryskyřice
a oleje bez kyselin nalezneme v jednom produktu, který lze využít
pro mazání, odpuzování vody, ochraně proti korozi, čištění a
konzervaci.

W44T Fluid uvolňuje šroubové spoje, šrouby, kování, zámky,
ventily, proniká a rozpouští rez. Vytlačuje vlhkost z elektrických
kontaktů, zamezuje úniku proudu a usnadňuje startování vlhkých
motorů.

Olej odstraňujeskřípání a vrzání koubových závěsů, na vedeních,
ložiskách, koubech a spojkách. Čistí nečistoty, kovové povrchy,
zanechává trvanlivý tenký film, který nelepí a odpuzuje prach,
chrání a ošetřuje nářadí, stroje, elektrické a mechanické jemné
zařízení, které udržuje funkční.

Vzhledem ke svému speciálnímu složení a následné registraci NSF
může W44T Fluid přispět ke zlepšení bezpečnosti a ochraně zdraví.

Technické údaje

Zápach téměř bez zápachu

Parametry uvolňuje, maže, čistí a chrání

Skladovatelnost 24 měsíců

Barva béžový

Teplotní odolnost -20 až +150 °C

Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte
teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a 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:
11253400 W 44 T®-Fluid 400 ml

Příslušenství:
11850200-66 Pěna na ochranu rukou, 200 ml
11212500 Rychločistič, 500 ml


