TUOTETIEDOT

715
SPRAFLEX®
Tuotteen kuvaus
Chesterton® Spraflex 715 on
pintavoiteluaine ketjukäyttöön,
koteloimattomille hammaspyörille ja
teräsköysille. Se antaa kimmoisen
joustopinnan, joka antaa pehmusteen
kuormitetuille pinnoille ja voitelee ne.
Tuote vastustaa pursuamista sitomalla
“kulutussuojuksen” metalleihin ja suojelee
pintoja jopa sellaisten erittäin korkeiden
paineiden alaisena, jotka puristavat
tavalliset rasvat ja öljyt ulos.
Spraflex 715 on vedenkestävä, ja
käyttämällä tuotetta säännöllisesti
muodostetaan este, joka suojaa ruostetta
ja syöpymistä vastaan. Se on pitkään
kestävä voiteluaine koneille ja laitteille,
jotka on asetettu alttiiksi ilmaston
vaikutuksille tai sisällä kosteudelle ja
teollisuushöyryille.

Koostumus
Chesterton Spraflex 715 on tahmea
asfalttipohjainen aine, joka kiinnittyy
pintoihin muodostaen pehmustekalvon.
Se ei ainoastaan vastusta pusertumista,
vaan myös uusii oman voiteluaineensa
jokaisen kierroksen aikana
muodostamalla kalvon, joka valuu
luontevasti täyttäen tyhjät paikat.
Tuote on silminnähtävästi “ulottuvaa”,
ja sen polymerinen joustavuus on helposti
nähtävissä kahden toisensa kanssa
kosketuksissa olevan pinnan välissä.
Metalliosien liikkuessa toistensa ylitse
voiteluainekalvo venyy ja tarjoaa raskaasti
kuormitetuille laitteille välttämättömän
suojakerroksen.
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Itsekiinnittyvä voiteluaine
Vedenkestävää
Happohöyryjä kestävää
Vastustaa pursuamista
NSF H2 – rekisteröintinumero 133938
(irtotuote) ja 133934 (aerosoli)

Käyttöohjeet
Käytä sinänsä voideltavilla pinnoilla
ruiskuttamalla öljypumpulla tai
pitkänokkaisella öljykannulla. Sopiva
aerosolipakkaus on myös saatavissa.

Mieto, Petroli

Turvallisuus
Lue asianomainen käyttöturvatiedote
(MSDS) tai aluettasi koskeva
käyttöturvatiedote ennen käyttöä.

Tekniset arvot perustuvat laboratoriokokeisiin, ja ne on tarkoitettu osoittamaan vain yleisiä ominaisuuksia. A.W. CHESTERTON COMPANY EI HYVÄKSY MITÄÄN SUORIA EIKÄ EPÄSUORIA TAKUITA,
JOTKA KOSKEVAT KAUPAKSI KÄYMISTÄ TAI SOVELTUVUUTTA MÄÄRÄTTYYN KOHTEESEEN TAI KÄYTTÖÖN. AINOA MAHDOLLINEN TAKUU RAJOITTUU TUOTTEEN KORVAAMISEEN UUDELLA.
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