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Vandfortrængende wiresmøremiddel
Produktbeskrivelse: WIRE ROPE FLUID sikrer en effektiv gennemsmøring af alle typer wirer under vanskelige forhold. WIRE
ROPE FLUID består af solvent raffineret mineralolie i en petroleums-opløsning, fortykket med organisk modificeret
ler.
Produktet er tilsat fugtfortrængende additiver, der gør det muligt at smøre våde stålwirer.
WIRE ROPE FLUID udkonkurrerer normale bitumenholdige wiresmøremidler hvad angår økonomi, påføring under alle forhold
samt smøreegenskaber.
Egenskaber:
• Eminent indtrængning i wiren
• Fremragende korrosionsbeskyttelse
• Vandfortrængende
• Kan påføres ned til -10°C
Anvendelse: WIRE ROPE FLUID er specielt velegnet til smøring af våde wirer, der opererer under vanskelige forhold, f.eks. i
stærkt saltholdige og korroderende omgivelser.
Også velegnet til støvfulde områder, da produktet fortrænger fugt og efterlader en delvis tør smørefilm. Produktet kan påføres
med sprøjtepistol eller børste.
Ved påføring med børste skal oversmøring undgås, da dryp kan forekomme.
WIRE ROPE FLUID kan påføres våde wirer ned til -10° C. Rækkeevne: 1 ltr. Til ca. 50 meter 25 mm wire.
Tekniske og fysiske data:
Udseende:
Densitet:
Viskositet (Baseolie):
Fortykkelsesmiddel:
Baseolie type:
Opløsningsmiddel:
Flammepunkt:
Kogepunkt:
Fordampningshastighed:
Damptryk (mm Hg ved 20° C):
Rel. damp. dens.:
Opløselighed:
Temperaturområde:
Laveste temperatur for påføring:
Opbevaring:
Varenummer/forpakning:

Mørk tyndtflydende væske.
0,92.
465 cSt. v. 40°C.
Organisk modificeret ler.
Solvent raffineret mineralolie.
Petroleumsdestillat.
> 49°C.
> 150°C.
0,04. (opløsningsmiddel) (n-butylacetat = 1)
3. (opløsningsmiddel)
> 1. (luft = 1)
Uopløselig i vand. Opløselig i opløsningsmidler.
-30°C til +100°C.
-10°C.
0-40°C. Opbevares frostfrit.
53006000 20 ltr.

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Brandfarlig. Undgå indånding af dampe.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.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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