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Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.
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W 44-T Spray multifunctional

Ulei multifunctional cu efecte multiple

WEICON W 44 T este un produs multifunctional care, datorita
formulei speciale si capacitatii extraordinare de capilaritate
combina intrun singur produs protectia anticoroziva, inlaturarea
umezelii, lubrifierea, intretinerea si curatarea.

WEICON W 44 T permite deblocarea filetelor, bolturilor, armaturilor
si valvelor ruginite, penetreaza si dizolva rugina, inlatura umezeala
de pe contactele electrice, previne aparitia curentilor vagabonzi si
permite pornirea motoarelor umede. W 44 T poate fi de asemenea
utilizat ca și ulei de tăiere în procesele de găurire și tăiere. Elimina
scartaitul la balamale, lagare, bucşe şi la toate articulaţiile şi
cuplajele.

Curaţa suprafeţe metalice murdare lasand un film subţire care
va avea o aderenţa indelungata pe suprafaţa, aceasta nefiind
unsuroasa sau lipicioasa deci nu va atrage praful WEICON W 44
T are astfel o aplicabilitate nelimitata in ateliere, industria auto,
navala, electrica, in agricultura , in aplicatii casnice si hobby.

Date tehnice

Miros de vanilie

Caracteristici ulei multifunctional cu efecte multiple

Fără silicon da

Termen de valabilitate 24 luni

Culoarea galbui

Vâscozitatea cinematică (DIN 51562) la +40°C 21 mm²/s

Vâscozitatea cinematică (DIN 51562) la +100°C 4 mm²/s

Rezistența la temperatură intre -50 si +210 °C

ISSA-Cod 53.402.11

IMPA-Cod 45 08 21

Depozitare
Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale soarelui
si a nu se expune la temperaturi care depasesc +50°C.

Siguranță și sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor
fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si
respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de
siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:
11251200-27 W 44-T Spray multifunctional 200 ml
11251400-27 W 44-T Spray multifunctional 400 ml
11251550 W 44-T Spray multifunctional 500 ml


