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Technikai adatlap
United Sprays Multi 2002 zsírspray (HHS2000)
Leírása:
United Sprays Multi 2002 zsírspray nagy nyomásnak és folyamatos terhelésnek is ellenálló, tartós kenést biztosító részszintetikus olaj, mely szélsőséges körülmények között is helyt áll. Színtelen, szinte láthatatlan, víznek (sós víz is), és általában
gyenge lúgoknak, és savaknak ellenáll. Nem tartalmaz mérgező, és adalékanyagokat (szilikon, gyanta, savak) ezáltal nem
támadja meg a festett felületeket, műanyagokat, gumikat. Megbízható védelmet nyújt korrózió ellen. Kivételes
szakítószilárdságú kenőfilmet képez, mely kiváló tapadást (forgó alkatrészek esetében is), víztaszítást, zaj-, és rezgés
csillapítást eredményez, továbbá nagyon jó kúszó-, és jó kenési tulajdonságokkal rendelkezik. Vízsugárnak, és gőzöknek is
ellenáll. Nagy hatásfokkal bevethető, pl. olyan gépeknél, melyeknek víz alatt, vagy párás, nedves, esős helyen működnek.
Univerzálisan felhasználható, pl. olyan mechanikus alkatrészek kenésére, amelyek különösen nagy és erős hőmérsékletváltozásnak (200°C-ig hőálló), lökéseknek, kilengéseknek, igénybevételnek vannak kitéve.
Felhasználása:
Alkalmazási területei: bowdenek, fogas-, és lánckerekek, drótkötelek, fogaslécek, kábelek, zsanérok, zárak, csavarok, pántok
láncfűrészek, láncmeghajtások stb. Széleskörűen felhasználható az iparban, és az autóiparban is, mint pl. tengelykapcsoló,
fék rudak, csuklópánt-, és rúd, szelepek, pedálok, tetőablakok esetében.
Előnyök:
•
Kivételesen nagy tapadású, ezáltal hosszú távú hatás jellemzi
•
A korrózió és a kopás védő adalékkal
•
Extrém nyomásállósági tulajdonságai
•
Alacsony súrlódási-, és kopási értékek
•
Nagyon jó kúszó és a penetrációs tulajdonságok
•
Véd az oxidáció és korrózió ellen
•
Fogaskerekekhez, és láncokhoz (beleértve a O-gyűrűs láncokhoz) is használható
•
Megakadályozza berágódást, besülést, rozsdásodást
•
Vízálló
Használati utasítás:
Használat előtt az alapfelület(ek)et készítsük elő, legyenek por és zsírmentesek, hogy a Multi 2002 zsírspray megfelelően,
hosszan tartóan tudjon tapadni, majd a dobozt jól rázzuk fel, kb. 2 percig. Kb. 20 – 30 cm – es távolságból szórjuk fel.
Használható szélsőséges, extrém hőmérsékleti viszonyok között, fagyban és hőségben!
Technikai adatok:
Színe: Színtelen
Hőellenállás: -30 °C – tól +200 °C – ig
Hajtógáz: Propán/ Bután
Tárolási idő: 36 hónap (hidegen, és szárazon)
Szállítási kiszerelés: 400 ml
A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a
hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott
eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.
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