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AT-44 Allround-Spray
Spracovanie
Nádobu pred použitím potriasť. AT-44 nastriekajte vo vzdialenosti
cca 5 cm a nechajte pôsobiť približne 30 sekúnd.
Skladovanie
Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a
teplotami nad +50°C.
Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia
Pri práci s WEICON Produktmi je nutné dodržať fyzikálne,
bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a
predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných údajov.

Dostupné veľkosti balenia
11250150
AT-44 Allround-Spray, 150 ml
11250400
AT-44 Allround-Spray, 400 ml

AT-44 všestranný sprej s PTFE
WEICON AT-44 je univerzálny sprej s PTFE a bez silikónu. Vďaka
špeciálnemu zloženiu účinných látok a veľmi názkemu súčiniteľu
trenia zlučuje protikoróznu ochranu, vodoodpudivosť, mazanie,
konzerváciu a čistenie v jednom produkte.
AT-44 uvoľňuje zadreté kliny, čapy, armatúry a ventily, z elektrických
kontaktov vytláča vlhkosť, zabraňuje vzniku bludných prúdov a
uľahčuje prácu motorov vo vlhku, odstraňuje vŕzgavé a škrípavé
zvuky pántov, ložísk, vedení, kĺbov a spojok, čistí znečistené
kovové povrchy a zanecháva dlhodobo priľnutý tenký povlak, ktorý
nemaže, nelepí ani nepriťahuje prach, ale ošetruje, chráni nástroje,
stroje, elektrické a mechanické prístroje a udržiava ich funkciu.

Technické údaje
Zápach
Vlastnosti

vanilka
mazací olej pre náročné podmienky, s PTFE

Bez silikónu

áno

Doba skladovania

24 mesiacov

Farba

žltkastý

Kinematická viskozita (DIN 51 562) pri +40 °C
Kinematická viskozita (DIN 51 562) pri +100 °C
Odolnosť proti teplotám

21 mm²/s
4 mm²/s
-50 až +210 °C

ISSA-Code

53.402.24

IMPA-Code

450830

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a
nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov
našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a č i spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je
vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.
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