MT6

MULTI TECH 6

MULTIFUNKCIÓS KENŐOLAJ

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
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A MULTI TECH 6 több termék tulajdonságát ötvözi
egyben: kenőanyag - korróziógátló - csavarlazító és
tisztító - víztaszító és nedvesség kiszorító hatású.
Meglazítja a rozsdás, beragadt alkatrészeket.

Szupergyors és kiváló kenési tulajdonság
Korróziógátló hatás.
Csavarlazító hatás.
Víz- és nedvesség taszító.
Tisztítja a mechanikus alkatrészeket.
Erősen és gyorsan penetrál még a
nehezen hozzáférhető helyeken is.
• Biztonságosan használható minden
érzékeny gumi, műanyag, fém, festett
felületen és textilen is.

Védi az elektronikus és fém alkatrészeket a
nedvességtől. Tisztítja a mechanikus részeket. Kenést
biztosít a zsanérok, csörlők és egyéb csatlakozások
számára.

TECHNIKAI ADATOK
Megjelenés: spray
Szín: világosbarna
Illat: jellegzetes
Forráspont: -40 °C
Lobbanáspont: -80 °C
Alsó lobbanási határérték:1 térfogat %
Felső lobbanási határérték: 11 térfogat %
Gyulladási hőmérséklet: > 200 °C

Sűrűség (20 °C-on): 0,796 g / cm³ (DIN 51757)
Átütési szilárdság = 42 kV
Hőállóság: - 30 °C - + 130 °C
Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak
megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• Kenőanyag - korróziógátló - víztaszító és
nedvesség kiszorító hatású. A felületen
védőréteget képez amely tartósan véd víz, pára,
por, oxidáció, fagyás esetén is.
• Megtámadja a rozsdát és más fajta oxidációt is,
ezzel fellazítja a korrodált és beszorult
alkatrészeket.
• Vízlepergető és nedvesség kiszorító hatású.
Cikkszám
T206001

Termék neve
Multi Tech 6

FIGYELMEZTETÉS
Az itt szereplő információkat a legnagyobb
gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a
termék alkalmasságát az adott felhasználási
területen ki kell próbálni. Az adott információkat
csak útmutatónak szánjuk a biztonságos
kezeléshez,
felhasználáshoz,
tároláshoz,
szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem
tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak.
Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak,
és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal
kombinálva, más eljárás szerint használják, mint
amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett károkért.

KENŐANYAGOK
WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

• A MULTI TECH 6 lehetővé teszi a zsírok és egyéb
szennyeződések eltávolítását a felületről,
valamint az oxidációs réteg kialakulását is
megakadályozza.
• Használat előtt jól rázza fel, majd fújja a terméket
a kezelendő felületre. Hagyja hatni 1 percig.

Kiszerelés
500 ml

Anyagtípus
KENŐANYAGOK

