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Pneuma-Lube

Mazivo pro pneumatická zařízení, vysoký obsah
PTFE

Jako mazací a protikorozní ochrana je tento produkt
univerzální k řešení problémů u všech pohyblivých
dílů v pneumatických zařízeních a příslušenství. Díky
speciálnímu složení a vysokým obsahem PTFE je
tento produkt víceúčelový: mazání, ochrana proti
korozi, čištění, odpuzuje vodu a konzervuje.
Pneuma-Lube slouží nejen při instalaci nebo
údržbě pneumatických zařízení a příslušenství, ale
také lze použít na pneumatické nástroje v provozu v
zatížení. Vynikající odolnost proti povětrnostním
vlivům umožňuje použití i v jiných odvětvích, např. v
"on-" a "offshore" průmyslu.
Teplotní odolnost se pohybuje v rozmezí od -50°C do
+210°C.

Technické údaje
Zápach     vanilka
Parametry    s PTFE
Skladovatelnost                                                             24 měsíců

Odstín  nažloutlý
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +40°C  21 mm²/s
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +100°C    4 mm²/s
Teplotní odolnost                                                    -50 až +210 °C

IMPA-Code     450825

Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a
nevystavujte teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat
fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a
ekologické údaje a předpisy uvedené v našich
bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:
70102.075 Pneuma-Lube 400 ml

Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.ww
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Pneuma-Lube

Mazivo pro pneumatická zařízení,
vysoký obsah PTFE

Jako mazací a protikorozní ochrana je tento produkt
univerzální k řešení problémů u všech pohyblivých
dílů v pneumatických zařízeních a příslušenství.
Díky speciálnímu složení a vysokým obsahem PTFE
je tento produkt víceúčelový: mazání, ochrana proti
korozi, čištění, odpuzuje vodu a konzervuje.
Pneuma-Lub slouží nejen při instalaci nebo údržbě
pneumatických zařízení a příslušenství, ale také lze
použít na pneumatické nástroje v provozu při
zatížení. Vynikající odolnost proti povětrnostním
vlivům umožňuje použití i v jiných odvětvích, např.
v "on-" a "offshore" průmyslu.
Teplotní odolnost se pohybuje v rozmezí od -50°C do
+210°C.

Technické údaje
Zápach  vanilka
Skladovatelnost 24 měsíců

Parametry                    mazací olej pro náročné podmínky s PTFE
Odstín   nažloutlý
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +40°C   21 mm²/s
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +100°C     4 mm²/s

Teplotní odolnost   -50 až +210 °C
Vhodné pro použití s              WSD 400 a WPS 1500

Skladování
Uchovávejte v uzavřeném originálním obalu. Chraňte
před přímým slunečním zářením. Skladovací teplota
nesmí překročit + 50°C. Skladujte nádobu na
chladném a odvzdušněném místě. Skladujte na
suchém místě.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné
dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické,
toxikologické a ekologické údaje a předpisy
uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:
70103.097 Pneuma-Lube 1l
70103.098 Pneuma-Lube 5l
70103.099 Pneuma-Lube 10l
70103.129 Pneuma-Lube 28lL
Příslušenství:
70103.063 Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400,
70103.064   Sada 4 hlavic pro WSD 400,
70103.062 WSD 400 Tlaková nádoba,
70103.065 Dávkovací kohout ke kanytru, 5 a 10 L
70103.066 Dávkovací kohout ke kanytru, 28 L
70103.059 Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1,5 L
70103.061 Prodloužení pro WPS 1500,
70103.068 Ruční rozprašovač "Speciál",

Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikaceww
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