TDE KOTEVNÍ UPEVNĚNÍ
GENIUS

GENIUS SPRAY

G20 GENIUS SPRAY

G41 GENIUS SPRAY

G60 GENIUS SPRAY

G61 GENIUS SPRAY

Ochraňuje mechanicky
Zinkový sprej s vysokým
Zinkový sprej. Vytváří
zatěžované díly. Speciální složení Profesionální lithiové mazivo
obsahem zinku (98%). Vytváří
dlouhodobě odolný kovový
účinných látek té nejvyšší kvality, pro mazání ložisek, pouzder,
dlouhodobě odolný kovový
povlak, který chrání všechny
zajišťuje maximální účinnost kloubů, čepů, průchodek. Snižuje
povlak, který chrání všechny
kovové povrchy od oxidace. Tvoří
tření a usnadňuje fungování
za všech podmínek. Předchází
kovové povrchy od oxidace. Tvoří
jednolitou přetíratelnou vrstvu,
pohyblivých kovových částí.
rezivění a to i v extrémních
jednolitou přetíratelnou vrstvu,
která odolává atmosférickým
Nestéká a zůstává přilnavé
podmínkách. Odpuzuje vodu
která odolává atmosférickým
vlivům a to i v obzvláště těžkých
a dokonale chrání před vlhkostí
k podkladu.
vlivům a to i v obzvláště těžkých
a přetrvávajících podmínkách.
a vodním kondenzátem.
a přetrvávajících podmínkách.

Použití

Funkce

Pro odblokování, jako mazivo,
ke zvýšení tepelné odolnosti,
vodoodpudivosti, jako čistič,
odmašťovadlo, penetrace,
rozpouštědlo, proti oděru,
k ochraně.

Zabraňuje oděru, voděodpudivý,
tepelně odolný.

Ochrana povrchů, zabraňuje
oxidaci, přetíratelný.

Ochrana povrchů, zabraňuje
oxidaci, přetíratelný.

Obsah

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

Úhel aplikace

360 oC

–

–

–

Provedení

Tlakový obal z pocínovaného plechu

Tlaková odolnost
nádoby

15 bar

15 bar

15 bar

15 bar

Barva

Bezbarvý

Světle hnědá

Světle šedá

Tmavě šedá

Zápach

Bez zápachu

Typický pro rozpouštědla

Typický pro rozpouštědla

Typický pro rozpouštědla

Relativní hustota
při 20oC

0,75 ÷ 0,80 g/ml

0,75 ÷ 0,80 g/ml

0,75 ÷ 0,80 g/ml

0,75 ÷ 0,80 g/ml

Bod vzplanutí

< 0oC

< 0oC

< 0oC

< 0oC

Tlak při 20 C

6/8 bar

4/6 bar

4/6 bar

4/6 bar

Tepelná odolnost
(75µm)

–

–

400oC

400oC

Procentuální
obsah zinku
v sušině

–

–

10 %

60 %

–

–

10 min.

10 min.

–

–

20 min.

20 min.

o

Doba schnutí –
zavadnutí
Doba schnutí –
dotyk
Skladování

Skladujte uzavřenou nádobu v temperovaných prostorách ve vertikální pozici.

Varování

Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C Neotvírejte násilím, nepodpalujte ani po
použití. Vyvarujte se elektrostatického náboje. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na jakékoli žhavé předměty. Uchovávejte mimo
dosah zdrojů zapálení. Při manipulaci nekuřte.
Tyto informace, i když spolehlivé, musí být považovány za indikativní. Z jejich respektování nevyplývá žádná zodpovědnost na straně
výrobce ani dodavatele, včetně porušení jakýchkoli patentů či licencí. Je na zodpovědnosti uživatele, aby zkontroloval vhodnost užití
produktu pro konkrétní aplikaci.
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