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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Pneuma-Lube

Smeermiddel, corrosiebescherming, hoog PTFE agehalte

WEICON Pneuma-Lub is als smeermiddel en corrosiebeschermer,
een universele probleemoplosser voor alle bewegende en te
beschermen delen van pneumatische gereedschappen, -machines
en -onderdelen. De speciale product formule, met een hoog
PTFE-aandeel biedt een veelvoud aan eigenschappen: Smering,
corrosiebescherming, reiniging, waterafstotend en conservering.

Het product kan niet alleen ingezet worden bij de installatie of
service, maar ook tijdens het gebruik van pneumatische systemen.
Door de uitstekende weersbestendigheid is het ook geschikt voor
gebruik in o.a. “on-“ en “off shore” industrie.

technische gegevens

Geur vanille

Kenmerken Met PTFE

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kleur gelig

Kinematische viscositeit (DIN 51 562) bei +40 °C 21 mm²/s

Kinematische viscositeit (DIN 51 562) bei +100 °C 4 mm²/s

Temperatuursbestendigheid -50 - +210 °C

IMPA-Code 450825

Veiligheid en gezondheid
When using WEICON products, the physical, safety technical,
toxicological and ecological data and regulations in our EC safety
data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
11260400-22 Pneuma-Lube 400 ml


