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W 44 T® Multi-Sprej
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:
11251400
W 44 T® Multi-Sprej 400 ml
11251550
W 44 T® Multi-Sprej 500 ml
Doplnkové príslušenstvo:
11202500
Čistič S, 500 ml
11850200
Ochranná pena na ruky sprej, 200 ml

mutlifunkčný olej s viacnásobným efektom
WEICON W 44 T® je multifunkčný produkt, ktorý spája v jednom
produkte, vďaka kombinácii špeciálneho aktívneho vzorca, vlastnosti
s vynikajúcim vzlínaním, mazaním, vytláčaním vody, protikoróznou
ochranou, čistením a konzervovaním.
W 44 T® rozpúšťa pevne zahryznuté skrutkové spoje, kliny,
armatúry, zámky a ventily, preniká spojmi a rozpúšťa hrdzu.
WEICON W 44 T® čistí znečistené kovové povrchy a zanecháva
dlhotrvajúci, jemný film, ktorý nie je mastný, nelepí a nepriťahuje
prach. Chráni a ošetruje všetky náradia, stroje, ako aj elektrické a
mechanické presné prístroje a zachováva ich funkčné.

Technické údaje
Zápach
Vlastnosti

Vanilka
Multifunkčný olej s viacnásobným efektom
24 mesiacov

Doba skladovania
Odtieň

žltkastý

Odolnosť proti teplotám

-50 do +210 °C

IMPA-Code

45 08 21

Spracovanie
Nádobu pred použitím potriasť. WECION W 44 T nastriekať vo
vzdialenosti cca 5 cm a nechať približne 30 sekúnd pôsobiť.

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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