WSG
VAZELINĂ REZISTENTĂ LA
APĂ ŞI CĂLDURĂ
• Aplicare 360° , poate fi aplicat din orice
unghi.
• Calităţi bune de penetrare.
• Reduce frecarea şi uzura la minimum.
• Nu poate fi îndepărtată, nici măcar cu apă
caldă.
• Nu se usucă, nu se întăreşte.
• Previne coroziunea.
• Ideală pentru temperaturi înalte şi joase
(între-35°C şi +185°C).
• Nu conţine acizi.
• Aplicabilă pe materiale sintetice şi
cauciuc.
• Potrivită pentru aplicări în locuri dificil de
ajuns, expuse la căldură şi umiditate.

WHITE SUPREME GREASE
Informații generale
WHITE SUPREME GREASE este un lubrifiant pentru
sarcini grele cu multiple folosinţe de calitate înaltă pe
bază de calciu. Este uşor de folosit, spray poate aplica
straturi uniforme, previne consumul inutil.
WHITE SUPREME GREASE are o mare capacitate de
penetrare.

Produsul iese lichid, după care se transformă într-o
peliculă de vaselină albă şi uniformă.
Calitatea superioară conferă o putere mare a filmului
de lubrifiant cu rezistenţă mare la apă şi temperatură.

Informații tehnice
Aspect: vazelină albă în spray.
Bază: calciu.
Greutate specifică la 20°C: 1.120 g/cm³ DIN51757.
Temperatura de curgere: 185°C.
Temperatura de solidificare: -35°C.
4 Ball test DIN 51350: 300-320 kg.
Rezistenţa la apă DIN 51807 la +90°C: totală.

Durata de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri
uscate, răcoroase şi ferite de îngheţ.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Siguranţă.

Aplicații și utilizare
• WHITE SUPREME GREASE este potrivită pentru
aplicaţii:
balamale, mecanisme de închidere, părţi de
maşini şi lanţuri
• AUTO
macarale de la ferestre, mecanisme de închidere,
balamale, motoraşul de la ştergătoare de parbriz,
ambreiaj, frâne, acceleraţie, sistemul de încălzire,
rulmenţi de la roţi, pompe de apă, rulmenţi de la
generator ...
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Denumire
White Supreme Grease

Notă
Toate informaţiile incluzând imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este
potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de
comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
lor. Compania Novatio este responsabilă pentru
complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză
să
asigure
garanţii
pentru
consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de
Xintex se referă doar la condiţiile standard de
vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt
responsabili pentru daune accidentale sau daune
provenite din folosinţă neadecvată sau din
vânzarea produsului către alt client.
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• MOTOCICLETE - BICICLETE
mecanismul de la ambreiaj şi acceleraţie, cablul
de la turometru şi vitezometru, lanţuri
conducătoare, angrenaje dinţate, pedale, rulmenţi
cu bilă, pinioane ...
• INDUSTRIE
oriunde este frecventă expunerea la căldură, apă
sau umiditate pentru ventilatoare, angrenaje,
rulmenţi, conveioare ...

Conţinut
400 ml

Categorie
LUBRIFIANŢI

