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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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AT-44 Allroundspray

Met PTFE superkracht

WEICON AT-44 is een Allround-Spray met PTFE en zonder
siliconen Door de speciale samenstelling en het lage
wrijvingscoëfficiënt door het hoge PTFE-gehalte, worden
corrosiebescherming, reiniging, vochtverdringing, smering en
conservering in 1 product verenigd.

AT-44 maakt vastzittende draadeinden, bouten, fittingen en
kleppen los, verdringt vocht van elektrische leidingen, voorkomt
stroomlekken en vergemakkelijkt het starten van vochtige motoren,
verhelpt piepende en krakende geluiden van scharnieren, lagers
en alle soorten verbindingen en koppelingen, reinigt vervuilde
metaaloppervlakken en laat een huiddunne laag achter welke
langdurig zorgt voor bescherming tegen smeer, niet plakt en
stof afstoot, beschermt en onderhoudt gereedschap, machines,
elektrische apparaten en mechanische precisie materieel en houdt
deze operationeel.

technische gegevens

Geur vanille

Kenmerken Met PTFE

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kleur gelig

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

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

Temperatuursbestendigheid -50 - +210 °C

ISSA-Code 53.402.24

IMPA-Code 450830

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:
11250400-22 AT-44 Allroundspray 400 ml
11250150 AT-44 Allroundspray 150 ml


