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Glidemiddel Spray og dunk
Beskrivelse: GM-12 er fremstillet specielt til montage af elkabler og gummilister m.v. Montagen glider lettere og rivning af
emnerne undgås.
Glidemidlet fjerner friktion under samling af kloak-, fald- og trykrør af ABS- og PVC-plast og skåner samtidig pakninger m.v.
GM-12 er også velegnet som vinyl make-up til biler. Påføres i et tyndt lag og efterpoleres med en tør klud.
Egenskaber:
• 36% silicone
• til PVC-rør, el-kabler, gummilister m.v.
• let montage
• forhindrer rivning og fastsættelse af PVC og gummiemner
• effektiv fra -50°C til +200°C
• modvirker statisk elektricitet og korrosion
• til bevægelige og stationære dele
• klæbefri overflade
• farveløs

Anvendelse: Spray i en afstand af 15-20cm eller påfør med pensel eller klud. Produkterne opbevares i lukket emballage og uden
for direkte sollys.
Tekniske datablade:
Varenummer/forpakning:
07395 spray,
Vægt:
304 g.
Farve:
Transparent
Drivmiddel:
Propan/ Butan
Base:
Silicone
Flammepunkt (Konc):
> 300°C
3
Vægtfylde v/25°C:
0,61 g/cm
Vandopløselighed: Ikke opløselig <0,1% ved 20°C
VOC:
502 g/l
Lever op til kravene i RoHs direktivet: Ja

8072 5L
3,32 kg.
Transparent
N/A
Silicone
> 300°C
0,832 g/cm³
<0,1% ved 20°C

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Yderst brandfarlig. Dampe kan give sløvhed og
svimmelhed.
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.
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