Tekninen tuoteseloste

All-in-one Genius Spray
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Tekniset tiedot
Perusaine
Mineraaliöljyyn pohjautuva seos
Koostumus
Neste
Tiheys
n. 0,67 g/ml
Liukenevuus veteen
Ei liukene
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
82 %
Lämpötilankesto
-45 °C → 200 °C
Asennuslämpötila
5 °C → 30 °C
(*) nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyypin
mukaan.
Tuotekuvaus
All-in-one Genius Spray on
korkealaatuinen 8-vaikutteinen aerosoli:
irroittaa ruosteen, voitelee, puhdistaa, hylkii
kosteutta, tunkeutuu, ehkäisee korroosiota,
kontaktispray ja shokkispray. Genius-spray
mahdollistaa tarkan ja säännöllisen
annostelun.

Varastointi
3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa kuivassa ja
viileässä ympäristössä + 5 ° C - + 25 ° C
lämpötilassa.

Ominaisuudet
• Voitelee.
• Suojaa.
• Suojaa ruosteelta ja korroosiolta.
• Vähentää kosteutta.
• Poistaa lian ja rasvan.
• Jäähdyttävä ja kutistava vaikutus
(shokkispray).
• Vettä hylkivä.
• Ei sisällä silikoneja.
• Sisä- ja ulkokäyttöön.
• Aerosolia voidaan käyttää missä tahansa
asennossa (360 °).
• Korkealaatuinen aerosoli, joka säilyttää
ominaisuutensa kauan levityksen jälkeen
verrattuna muihin yleisaerosoleihin.
• Täyttää NSF H1-luokituksen.
• Sisältää palamatonta ponneainetta.

Asennus
Käyttö: Pinnat tulee olla kuivat, puhtaat
rasvasta ja liasta. Ravista hyvin ennen käyttöä.
Pidä pullo noin 20 cm: n etäisyydellä
käsiteltävästä pinnasta. Levitä tarvittava
määrä. Kytke sähkövirta takaisin päälle, kun
suihke on levitetty. Kun käytät
ruosteliuottimena, anna vaikuttaa 5-10
minuuttia.

Pinnat
Pintojen kunto: puhdas, pölytön ja rasvaton.
Kaikentyyppiset metallit ja muovit.

Vastuut
Tämän teknisen tuoteselosteen sisältö on
testien, seurannan ja kokemuksen tulos. Se
on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta vastuuta.
Käyttäjän vastuulla on määrittää omilla
testeillä, soveltuuko tuote käyttötarkoitukseen.

Käyttökohteet
• Voidaan käyttää mm. koneissa,
rullalaakereissa, akseleissa,
hammaspyörissä, kuljetushihnoissa,
kumitiivisteprofiileissa jne.
• Suojaa korroosiolta. Tunkeutuu hyvin
jättäen suojaavan kalvon.
• Ei vahingoita kumeja, muoveja tai
metalleja.
• Elintarviketurvallinen, voidaan käyttää
sovelluksissa, joissa saattaa tapahtua
satunnaisia kosketuksia ruoan kanssa.
Pakkaus
Colour: läpinäkyvä
Pakkaus: 300 ml aerosoli
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