Spectra-LUB FORM 300
Spectra-LUB FORM
300
Ekologická priemyselná
tvárniaca kvapalina pre
hliník

Technický
list

Charakteristika

Ekologický mazací prípravok vo forme kvapaliny, ktorý služi k eliminácii odporových síl
pri tvárnení hliníka za studena. Neobsahuje silikón ani ďalšie látky ktorých výpary
sú nebezpečné pre zdravie. Spectra LUB FORM 300 je ľahko odstrániteľný po
aplikácii. Produkt je netoxický, nehorľavý, nedráždivý a je vyvynutý s ohľadom na
bezpečnosť k životnému prostrediu. Výrobok je biologický odbúrateľný, neobsahuje
pevné časice ani nebezpečné výpary. Spectra LUB FORM 300
je urcený k profesionálnemu použitiu.

Oblasť použitia

Prostriedok je vyvinutý pre tvárniace operácie hlavne v automobilovom priemysle,
napr: tvárnenie, strihanie, ohýbanie kovových dielov a pod. Jednoduché a
nenáročné odstránenie z povrchu odmastením.

Výhody a využitie

¡ Neobsahuje nebezpečné látky - žiadne výstražné symboly CLP (symboly
nebezpečnosti)
¡ Výborné klzné vlastnosti
¡ Bez zápachu
¡ Vysoká účinnosť malá spotreba
¡ Bez obsahu VOC
¡ Výborná disperzia olejového filmu
¡ Nehorľavý, netoxický, nedráždivý

Aplikácia

Nanášajte rozprašovačom, štetcom alebo valčekom. Možno aplikovať na polotovar
i na formu/ tvárniaca čelusť. Vhodné k použitiu na hliník.
Pre prípadné otázky kontaktute našich aplikačných technikov.

Balení
¡ 25kg kanystr
¡ 50kg hobok
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Údaje v tomto výtisku odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a obsáhlým zkouškám a zkušenostem.
Při rozmanitosti uživatelských možností a technických daností mohou ovšem vzniknout pokyny pro
aplikaci, které nejsou přenositelné v jednotlivých případech, proto nemohou být z výše uvedeného
odvozovány žádné závazky nebo nároky na záruku. Ručení za vhodnost našich produktů pro určité
použití stejně jako za určité vlastnosti těchto produktů přebíráme jen tehdy, pokud to bylo v jednotlivém
případě písemně přislíbeno. V každém případě jsou oprávněné nároky na záruku bezvadné dodávky a
eventuální náhradní dodávky závadného zboží, pokud by selhalo vylepšení, vázány pouze na vrácení
kupní ceny. Všechny další nároky, zvláště ručení za následné škody jsou zásadně vyloučeny. Před
použitím musí být provedeny vlastní pokusy.

Technická data
Norma

Podmínky

Měření

Hodnota

DIN EN ISO 3838

20 °C

g/ml

1,0376

Viskozita

40 °C

cSt

8,6

Farba

-

-

Nažloutlá

Biologická odbúrateľnosť

-

%

95

pH

20 °C

-

9,4

Vodivost

20 °C

µS

1367

Technicky využitelná data
Hustota

Likvidácia obalov, zvyškov koncentrátu
Obaly po úplnom vyprázdnení vypláchnuť a odovzdať na zberné miesto. Poplatok za zaistenie spätného odberu a využitia
obalového odpadu bol uhradený spoločnosti NATUR PACK
Skladovanie, doba použiteľnosti, záručná doba
Skladuje sa v suchých a zatienených skladoch v teplotách +5 až +25 °C v pôvodných obaloch. Záruční doba 1 rok odo dňa
výroby uvedeného na obale. Chráňte pred mrazom!

Len na profesionálne využitie. Na vyžiadanie bezpečnostní list.
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