OBS: Følgende tekst er
maskinoversat. Intet ansvar for
fejl!

VEBATEC
ROSTLÖSER und
Schmierstoff
•
•
•
•
•
•
•

Med MoS² - molybdæn (IV) sulfid
Løsner korroderede forbindelser
som Bolte, skruer og møtrikker
Gode krybeegenskaber og høj
kapillær handling
Korrosion infiltrerer og trænger
ind
Beskytter mod oxidation og
korrosion
Forhindrer "beslaglæggelse" af
Skrueforbindelser
Eliminerer knirkende og knirkende
lyde

BESKRIVELSE:
Vebatec rustfjerner med MoS2
(Molybdæn (IV) sulfid) er et bevist
produkt, hvilket også er særdeles
velegnet som smøremiddel. Gennem
udvalgte råmaterialer har en
hurtigindstillingseffekt opnås især med
korroderede metalforbindelser. Højde
Sikre kapillærvirkning og gode
krybeegenskaber, at selv de mindste
revner og huller kan nås vilje. Undgå
korrosionsbestandige komponenter
langsigtet fornyet rustdannelse.
EJENDOMME:
Demonteringshjælp til rustne
metalforbindelser. Permanent smøring af
skrueforbindelser, føringer og glideflader
af mange slags. Som smøremiddel til
Bowden kabler, kæder, hængsler og
mange andre bevægelige dele.

Hjælpemidler til montering af dele i
industrien og håndværk for at lette
senere demontering.
ANSØGNING:
Underlaget skal være groft rengjort, løst
Fjern rust med en stålbørste, hvis det er
nødvendigt. Kan stærk ryste. Sprøjt på
fra en afstand på ca. 20 - 30 cm og lad
være i et par minutter. Så den
behandlede Forbindelsen frigives. Til
stærkt rustede forbindelser gentag om
nødvendigt processen.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:
Ekstremt brandfarlig aerosol. Beholder
under tryk: Kan sprænge ved
opvarmning. Forårsager hudirritation.
Kan forårsage døsighed og svimmelhed.
Giftig for vandlevende organismer, med
lang sigt Effekt. Opbevares utilgængeligt
for børn. Fra Varme, varme overflader,
gnister, åben ild også holdes væk fra
andre typer antændelseskilder. Lad
være med at ryge. Ikke spray på en
åben ild eller anden antændelseskilde.
Ikke gennembore eller brænde, selv
efter brug. PÅ KONTAKT MED HUDEN:
Brug rigeligt med vand og sæbe vask.
VED INDÅNDING: Flyt personen ud i
frisk luft og sørg for, at du kan trække
vejret frit beskytte og ikke temperaturer
på mere end 50 ° C udsætte. Bortskaf
indholdet / beholderen i henhold til
lokale / regionale / nationale /
internationale regler.
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LEVERINGSFORM:
400 ml spraydåse
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
•
•
•

Form: Aerosol
Farve: Sort
Lugt: karakteristisk

OPBEVARING + HYLDLIV:
I uåbnet Originalemballage ved en
opbevaringstemperatur på –5 ° C til + 30
° C, 24 måneder.
BEMÆRK:
Vores applikationsteknologiske
anbefalinger som vi baserer på vores
erfaring efter vores bedste
overbevisning er ikke-bindende og
udgør ikke et kontraktligt grundlag
Retlige forhold og ingen sekundære
forpligtelser fra Købsaftale. På grund af
mangfoldigheden kan ikke alle mulige
materialekombinationer og konstruktive
Betingelser kontrolleres. Vi spørger
derfor vores Produkter til deres
egnethed til det tilsigtede formål Formål
med brug på eget ansvar kontrollere. Se
yderligere sikkerhedsrelaterede
oplysninger Se det relevante gyldige
sikkerhedsdatablad.
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