Τεχνικό Φυλλάδιο

LA-40
Ειδικό λάδι σε spray, πολλαπλών χρήσεων

Ιδιότητες

Τρόπος χρήσης

Ειδικό λάδι σε spray, πολλαπλών χρήσεων και
εφαρμογών.

Το LA-40 ψεκάζεται, αφήνεται να δράσει και στη
συνέχεια με ένα καθαρό και μαλακό πανί
απομακρύνουμε την τυχόν περίσσεια του υλικού.
Εάν κρίνεται απαραίτητο επαναλαμβάνεται η
παραπάνω διαδικασία.
Για καλύτερα αποτελέσματα και όταν αυτό είναι
εφικτό, απομακρύνετε πρώτα με μηχανικό τρόπο
(π.χ. με τρίψιμο) τη σκουριά ή τους ρύπους από τις
επιφάνειες εφαρμογής.

Συνδυάζει 6 ιδιότητες σε ένα προϊόν:
 διαλύει τη σκουριά,
 απωθεί την υγρασία,
 λιπαίνει,
 αποκαθιστά αγώγιμες συνδέσεις,
 καθαρίζει επιφάνειες από επίμονους ρύπους
 εμποδίζει τη διάβρωση
Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό λόγω της ικανότητάς του να διεισδύει σε βάθος. Σταματάει τα
τριξίματα, αποκαθιστά την κινησιμότητα μεταξύ
σκουριασμένων συνδέσεων και καθιστά εύκολη
την αποσυναρμολόγησή τους.

Πεδία εφαρμογής

Κατανάλωση
Ανάλογα με την εφαρμογή.

Συσκευασία
Δοχεία 400ml.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
Το LA-40 έχει αναρίθμητα πεδία εφαρμογής που
σχετίζονται με τον καθαρισμό, τη λίπανση, την
προστασία και την αποσυναρμολόγηση σκουριασμένων βιδών, ελατηρίων, αλυσίδων, κλειδαριών, βαλβίδων, αρθρώσεων και γενικά οποιουδήποτε μεταλλικού μηχανισμού.

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε
χώρους δροσερούς, καλά αεριζόμενους, προστατευμένους από την ηλιακή ακτινοβολία και τις
υψηλές θερμοκρασίες. Nα μην εκτίθεται σε
θερμοκρασία μεγαλύτερη των +50˚C και να μην
αποθηκεύεται μαζί με υλικά που προκαλούν
οξείδωση ή διάβρωση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Παρατηρήσεις
Μορφή:

υγρό

Χρώμα:

καφέ

Βάση:

ορυκτό λάδι

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που
αναγράφονται στη συσκευασία.
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Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

