Beskyttende vokse: Korrosionsbeskyttende fedt 750ml

Korrosionsbeskyttende fedt 750ml

FERTAN korrosionsbeskyttelsesfedt er et meget specielt fedt, der kombinerer de positive egenskaber ved et fedt med en voks. Denne specielle
sammensætning muliggør enorme krybeegenskaber, der trænger op til 5 cm i folder, sprækker, flanger og pladeforarbejdning ved 20 ° C. Dette
forhindrer imidlertid, at materialet løber tør ved temperaturer over 40 ° C.

Vurdering: Endnu ikke vurderet
Pris:
Pris inkl. rabat: kr165.00
Salgspris fratrukket rabat:
Brutto-salgspris: kr165.00
Rabat:

Stil et spørgsmål angående dette produkt
Producent: Fertan GmbH

Beskrivelse
FERTAN korrosionsbeskyttelsesfedt kan bruges sammen med Fertan tryk kop pistol - klik her!
Anti-korrosionsfedt giver ekstrem og permanent beskyttelse af karosserikomponenterne mod korrosion og bruges i nye køretøjer, gamle timere,
byggekøretøjer og landbrugsmaskiner. Mange beskyttelsesmaterialer sikrer kompatibilitet med eksisterende, ofte ældre, beskyttelsesmaterialer.
(såsom stenflisbeskyttelse baseret på harpiks og bitumen, voksbelægninger osv.). For at undgå ansvarsproblemer, bedes du kontakte vores
teknikere for at kontrollere dette.
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Særlige produktfordele:
Meget god korrosionsbeskyttelse på lang sigt
Komponent med høj fast stof
Gennemtrænger flanger, samlinger, metalplader osv. Perfekt ved 20 ° C
Meget gode langtidsvirkninger
Mild behagelig lugt
Kold fleksibel og permanent elastisk beskyttelsesfilm
Med tilstrækkelig lagtykkelse med selvhelende virkning
Mindre skader lukkes automatisk
Levering inklusive 360 ??° rundstråledyse til perfekt anvendelse
forarbejdning:
Påføring med sprøjtebeholder og 360 ° rundt mundstykke. Overfladen skal være fri for løst materiale såvel som tørt og rustfrit. Fjern korrosion
med FERTAN-rustomomdanner korrekt.
Anbefalet behandlingstemperatur 10 - 30 ° C
Anbefalet tørt lagtykkelse ca. 50 um.
En højere lagtykkelse, muligvis anvendt i en anden applikation, øger den beskyttende virkning.
ADVARSEL! De flydende varer (1l og 10l) kan kun behandles med en hulrumspresse!
Opbevaring og holdbarhed:
Ved temperaturer mellem +10 og + 30 ° C mindst 24 måneder. Opbevaring frostfrit.

FARE
FN 1950
FARE ADVARSLER
Ekstremt brandfarlig aerosol. Beholderen er under pres: kan sprænge, ??når den opvarmes. Kan give en allergisk reaktion.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ryg ikke. Sprøjt ikke på åben ild eller anden
antændelseskilde. Punkter ikke eller brænd ikke, selv efter brug. Beskyt mod sollys. Udsæt ikke for temperaturer over 50 ° C / 122 ° F.

Anmeldelser
Der er endnu ikke foretaget en produktanmeldelse af dette produkt
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