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Technische gegevens:
Basis
Kleur
Viscositeit
Dichtheid
Waterbestendigheid
Temperatuursbestendigheid

100% siliconen vet
Wit ( translucent )
Pasteus
Ca. 1 g/ml
Zeer goed
-60°C tot +200°C

Product:
Smeermiddel op basis van 100% siliconen vet voor
het smeren van kranen en afsluiters.

Leveringsvorm:
Kleur: wit-transparent
Verpakking: Tube 20 g

Toepassingen:
Geschikt voor zowel metalen als kunststoffen
kranen. Is ook geschikt voor het smeren van
scharnieren, deuren, ramen, laden, rails, rollagers
en het onderhoud van fietsen, bromfietsen,
scooters, tuingereedschap, machines,
sportmaterialen en autodeuren. Voorkomt
vastvriezen van (deur)rubbers..

Houdbaarheid:
4 jaar in ongeopende verpakking op een droge en
koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en
+25°C.

Eigenschappen:
- Waterbestendig
- Temperatuursbestendig
- Hoge chemische bestendigheid
- Waterafstotend
- Electrisch isolerend
- Roest- en corrosiewerend
- Niet wateroplosbaar

Verwerking:
Ondergronden moeten droog, schoon en vetvrij
zijn. Oppervlak dun insmeren. Bij kranen,
kraanleertje of rubbers insmeren evenals de
schroefdelen van de kraankop.
Eventuele vlekken verwijderen met wasbenzine.
Opmerking:
Behandelde oppervlakken zijn niet
overschilderbaar.
Veiligheidsaanbevelingen:
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen
Zie de verpakking voor meer informatie.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder
trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten
en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de
verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook
aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten
aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.
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