
Technisch datasheet
Aanpassingsdatum:04.09.2020 - Pagina 1/1

Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Roestoplosser- en Contactspray

6-voudige werking

WEICON Roestoplosser en Contactspray is door de 6-voudige
werking onmisbaar tijdens reparatie-, onderhouds- en

servicewerkzaamheden. Door de zeer goede kruipeigenschappen
dringt WEICON Roestoplosser en Contactspray door tot in de
kleinste tussenruimtes Met het 3-way spuitventiel is het verwerken
in elke positie mogelijk (ook bovenhoofds).

Roestoplosser en Contactspray lost roest op aan schroeven,
bouten, pijpen en verbindingen, verdringt water aan

ontstekingsbronnen en elektrische kabels, het verzekert het
functioneren van mechanische delen en contacten van
verdeelkappen, beschermt tegen corrosie en oxidatie, smeert
glijdende oppervlakken en verzorgt en reinigt

metalen oppervlakken, mechanische delen en elektrische
installaties.

technische gegevens

Geur petroleum

Kenmerken 6-voudige werking

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kleur beige

Kinematische viscositeit (DIN 51 562) bei +40 °C 21 mm²/s

Kinematische viscositeit (DIN 51 562) bei +100 °C 4 mm²/s

Temperatuursbestendigheid -20 - +150 °C

ISSA-Code 53.402.09

IMPA-Code 450823

Veiligheid en gezondheid
When using WEICON products, the physical, safety technical,
toxicological and ecological data and regulations in our EC safety
data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
11150400-22 Roestoplosser- en Contactspray 400 ml


