X1 KERAMISK ANTISLIP SPRAY

Gevindsmøremiddel
Forebygger fastlåsning og isolerer
Tåler store temperatursvingninger
Vandafvisende
Kemikalie- og vejrbestandig
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X1 KERAMISK ANTISLIP SPRAY
BESKRIVELSE
X1 Keramisk Antislip Spray 1616 er en keramisk baseret fedt, som tåler ekstreme
påvirkninger og store temperatursvingninger. Produktet lægger en usynlig barriere, som
forhindrer blokeringer og sætninger selv længe efter at fedtet er forsvundet pga høje
temperaturpåvirkninger. Produktet efterlader et ultratyndt beskyttelseslag, som langvarigt
smører og beskytter.

ANBEFALET BRUG
Til smøring af lejer, gear, kabler og kæder m.v. Som rustbeskyttelse på metal. Smører låse,
hængsler og andre bevægelige dele. Ideel til smøring af skinner og transportbånd. Er
vandafvisende og kan anvendes på vandpumper o.lign.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Elektrisk udstyr afdækkes. Check overfladen for forenelighed. Afrens for gammelt
smøremiddel inden påføring.

ANVENDELSESBETINGELSER
Bruges ved temperaturer mellem 5 og 35° C.

PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL
Ryst dåsen grundigt inden brug. Hold dåsen 20 – 30 cm fra overfladen og påfør et tyndt lag.

HOLDBARHED
Minimum 3 år i uåbnede dåser forudsat produktet opbevares tørt, i velventileret rum og ikke i
direkte sollys, ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Udstedelsesdato: 24/06/2022
Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.
Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores
produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes
under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste
udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden
forudgående varsel.
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