
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Adhezní mazivo
High-Press Ultra
400 ml / 2894-445-3

High Press Ultra maže všechny druhy pohyblivých
částí stroje, jako jsou závěsy, dveřní panty, řetězy,
ozubená kola, lana, kluzné kolejnice. Výrobek
zanechává extrémně přilnavý mazací film odolný
proti stárnutí a ohybu a je odolný vůči solím a horké
vodě. Teplotní odolnost od - 40 ° C do 140 ° C
k mazání pohyblivých součástí strojů jakéhokoli
druhu jako například pantů, omezovače dveří aut,
řetězů, ozubených kol, ocelových lanek, vodící lišty
atd.
výborná tekutost
extrémně dobrá přilnavost
dobrá odolnost proti tlaku
odolné proti slané a teplé vodě
Odolává teplotám od -20°C do +140°C
neobsahuje silikon
Barva: bledě modrá
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Pokyny k použití
Použití: Plechovku před použitím dobře protřepejte. Z ošetřovaných dílů odstraňte hrubé znečištění. Nastříkejte
na mazané materiály. Barva: světle modrá - S touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších
znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování
v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu.
Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
High - Press Ultra maže pohyblivé strojní součásti všeho druhu, např. ozubená kola, řetězy, ocelová lana, dveřní
čepy, kluzné kolejnice, závěsy, atd.

technická data
Nádoba (v ml): 400 ml
Barva (účinná látka): světle modrá
Tlak v aerosolu (20 ° C): přibl. 3 500 hPa
Hnací plyny: propan / butan
Hustota (účinná látka): cca. 0,81 g / ml


