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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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Spray anti-seize High Tech

Protectie eficienta impotriva
coroziunii, griparii si sudurii la rece
fara metale
certificat NSF

Spray-ul de asamblare antigripare „High-Tech“ este rezistent la
temperaturi inalte, are proprietati excelente de separare, nu contine
metale, este neutru fata de alte materiale si este certificat NSF.

Anti-Seize „High-Tech“ este recomandat mai ales pentru aplicatiile
in care produsele antigripare cu continut de metal pot cauza reactii
electrolitice, cele cu continut de nichel nu pot fi utilizate din motive
de sanatate,iar produsele cu continut de metale inchise la culoare
sunt excluse din motive optice.

Produsul poate fi folosit in multe aplicatii industriale.

Date tehnice

Densitatea la +20°C (+68°F) (DIN 51757) 1,42 g/cm³

VKA-TEST (DIN 51350) forța bunurilor 3.600 N

VKA-TEST (DIN 51350) forța de sudare 3.800 N

VKA-TEST (DIN 51350) valoarea capului sferic (1Min/1000N) 0,7 mm

Forța de penetarre  ( DIN ISO 2137) 310 - 340 1/10 mm

Rezistența la apă (DIN 51807) 1 - 90

Rezistența medie la compresiune 230 N/mm²

Rezistența la ceață salină >170 h

Conductivitatea termică 0,7 W/m·K

Rezistența dielectrică 0,4 kV/mm

ISSA-Cod 53.402.19

IMPA-Cod 450847

Pregătirea suprafeței
Curatati si degresati suprafetele. Aplicati pasta de asamblare in
mod uniform. Pasta de montaj este potrivita numai pentru aplicatii
specifice, nu inlocuieste lubrifianti si vaseline pure.

Aplicare
Agitati recipientul inainte de utilizare si aplicati materialul in mod
uniform de la o distanta de aproximativ 15 cm.
in cazul filetelor este important ca aceasta sa fie aplicata pana la
capatul filetului pentru a asigura un efect de sigilare perfect. Pentru
a evita schimarea proprietatilor sale, pasta de montaj nu trebuie
sa fie amestecata cu vaseline sau uleiuri. Pastele de montaj nu
inlocuiesc lubrifierea cu ulei sau vaselina.

Depozitare
A se pastra in recipientul perfect inchis. A nu se depozita impreuna
cu agenti de oxidare. A se depozita in loc uscat la temperatura
camerei. Recipientele originale pot fi depozitate timp de 24 de luni.

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:
27050400-27 Spray anti-seize High Tech 400 ml


